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 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
 

 (ب) من جدول األعمال المؤقت ٣البند الفرعي 
  )GOV/2003/71(الوثيقة 

 

 تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم
  جمھورية إيران اإلسالمية  االنتشار في

 
  تقرير من المدير العام

  
 
ي   -١ ا يل ا فيم ي سيشار إليھ يأتي ھذا التقرير، الذي يتناول قضايا رقابية في جمھورية إيران اإلسالمية (الت

رة  تجابة للفق ران")، اس م "إي افظين  ٧باس رار مجلس المح ن ق ي  GOV/2003/69م بتمبر  ١٢الصادر ف أيلول/س
ومي . و٢٠٠٣ ران ي شباط/فبراير  ٢١و ٢٠ھو يغطي ما طرأ من تطورات ذات صلة منذ زيارة المدير العام إلي
ي أعقبت  ٢٠٠٣ رة الت ى الفت ه يركز عل وإقرار إيران ببرنامجھا المتعلق باإلثراء بواسطة الطرد المركزي؛ لكن

ذكر  ).٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٣المؤرخة  GOV/2003/63تقرير المدير العام األخير (الوثيقة  ر ب ذا التقري دأ ھ ويب
اء). يم  خلفية القضايا المعنية (القسم ألف) وبسرد تسلسلي لألحداث التي وقعت مؤخرا (القسم ب ويتضمن القسم ج

رد تفاصيلھا  موجزا للمعلومات المتعلقة بأنشطة الوكالة التحققية، وھو منظم وفقا لشتى العمليات التقنية المعنية (ت
ة أما ال ).١في المرفق  يم الوكال اء عن تقي قسم دال فيتضمن موجزا الستنباطات الوكالة؛ في حين يتحدث القسم ھ

ة. راھن وعن الخطوات التالي ات  في الوقت ال ى  ٣و ٢ويتضمن المرفق اكن المحددة حت ة باألم والي قائم ى الت عل
اكن.  ك األم ين تل ة  ٤يتضمن المرفق و تاريخه باعتبارھا ذات صلة بتنفيذ الضمانات في إيران، وخريطة تب قائم

  بالمختصرات والتعابير ذات الصلة، المستخدمة في متن ھذا التقرير.
  

  الخلفية  -ألف
  
قدم المدير العام تقريرا عن المناقشات  ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٧في اجتماع مجلس المحافظين المعقود في   -٢

زم إيضاحھا و ي ل ا يخص الجارية مع إيران بشأن عدد من القضايا الرقابية الت ا فيم زم اتخاذھ ي ل اإلجراءات الت
ة  ة (الوثيق تنفيذ االتفاق المبرم بين إيران والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي

INFCIRC/214.(اتفاق الضمانات) (  
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ر ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٦وفي   -٣ افظين تقري ى مجلس المح ام إل ة قدم المدير الع ) GOV/2003/40ا (الوثيق
ا ويصف  زم اتخاذھ ي ل راءات الت ة واإلج ة المعني ايا الرقابي ة القض ن طبيع ات ع ن المعلوم دا م من مزي يتض

د ٢٠٠٣التطورات التي طرأت في ھذا الصدد منذ آذار/مارس  ران ق ام أن إي دير الع ر ذكر الم ك التقري . وفي ذل
ة استوردتھا أخفقت في الوفاء بالتزاماتھا بموجب اتفاق الض واد نووي التبليغ عن م ق ب مانات الخاص بھا فيما يتعل

ا  م فيھ ي ت داخل إيران وما تبع ذلك من معالجة واستخدام لتلك المواد، وفيما يتعلق بالمرافق واألماكن األخرى الت
تخاذھا من ووصف المدير العام تلك اإلخفاقات، واإلجراءات التي تعكف إيران على ا خزن تلك المواد ومعالجتھا.

  أجل تداركھا.
 
ا. ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٩و ١٨وفي يومي   -٤ ه آنف دى  نظر المجلس في تقرير المدير العام المشار إلي وأب

واد والمرافق  الغ عن الم ران في اإلب ا إي المجلس، في استنتاجاته، قلقه إزاء عدد المرات السابقة التي أخفقت فيھ
دارك واألنشطة على نحو ما تقتضيه التزاما ران من أجل ت ي اتخذتھا إي اإلجراءات الت تھا الرقابية؛ وأحاط علما ب

وحث المجلس إيران على اإلسراع فورا بمعالجة جميع المشاكل الرقابية المحددة في تقرير المدير  تلك اإلخفاقات.
و العام، وعلى حل المسائل التي ظلت مفتوحة. ى تمسكھا بت ران عل د إي ادة تأكي فافية ورحب المجلس بإع خي الش

وشجع المجلس  الكاملة، وأعرب عن توقعه أن تقوم إيران بتمكين الوكالة من إجراء جميع المعاينات الضرورية.
ود  راء الوق إيران على االمتناع، كتدبير من تدابير بناء الثقة، عن إدخال أي مواد نووية إلى المحطة التجريبية إلث

انز – تم تسوية ال -المقامة في نات ة ذات الصلة.لحين ت ام مع  قضايا المعلق اون الت ى التع ران إل ا المجلس إي ودع
ورحب المجلس باستعداد إيران ألن تنظر إيجابيا في توقيع وتصديق بروتوكول  الوكالة فيما تبذله من عمل جار.

در ز ق ول، من أجل تعزي ذا البروتوك ل ھ ذ مث د وتنفي ة إضافي؛ وحث إيران على اإلسراع فورا ودون شروط بعق
واد  الوكالة على توفير تأكيدات موثوقة بشأن طابع األنشطة النووية اإليرانية السلمي وال سيما بشأن عدم وجود م

  وأنشطة غير معلنة.
  
ي   -٥ ر  ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٦وف را آخ ره، تقري ا لنظ افظين، التماس س المح ى مجل ام إل دير الع دم الم ق

ة  ه ) عن التطورات ذات الصلة GOV/2003/63(الوثيق ذ حزيران/يوني ي طرأت من ر ٢٠٠٣الت . وتضمن التقري
موجزا للحالة التي آل إليھا فھم الوكالة لبرنامج إيران النووي في ذاك الوقت؛ واستنباطات الوكالة وتقديراتھا، بما 
راء)  يما بشأن اإلث زم إيضاحھا (ال س ي ل غ والقضايا الت في ذلك تحديد بعض حاالت اإلخفاق اإلضافية في التبلي

ه الحظ  واإلجراءات التصحيحية التي لزم اتخاذھا. ران؛ لكن اون إي دار تع والحظ المدير العام في تقريره تزايد مق
بطء وبالتقسيط، وأن بعض  ا ب ان أحيان ات يتم بعض المعاين في الوقت ذاته أن تقديم بعض المعلومات والسماح ب

  المعلومات تتناقض مع معلومات سبق أن قدمتھا إيران.
  
ـد المجلــــاعتم ٢٠٠٣ر ــأيلول/سبتمب ١٢االجتماع الذي عقده مجلس المحافظين في  وفي  -٦ ـس قــ رارا ـــ
)GOV/2003/69:ذكر فيه عدة أمور، منھا ما يلي (  
  
ا   • ي تطلبھ دات الت دم التوكي ة أن تق أنه يدعو إيران إلى إبداء تعاون عاجل وشفافية تامة حتى يتسنى للوكال

  ).GOV/2003/69من القرار  ١مبكر (الفقرة  الدول األعضاء في وقت
  
واد والمرافق واألنشطة   • الغ عن الم اق أخرى في اإلب ويدعو إيران إلى ضمان عدم حدوث حاالت إخف

رة  ا (الفق ود معھ مانات المعق اق الض ا بمقتضى اتف غ عنھ ران أن تبل ى إي زم عل ي يل رار  ٢الت ن الق م
GOV/2003/69.(  
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ام ويدعو إيران إلى تعليق ج  • وم، والقي ة -ميع األنشطة الالحقة المتصلة بإثراء اليوراني اء الثق دبير لبن  -كت
بتعليق أي أنشطة إلعادة المعالجة ريثما يقدم المدير العام التوكيدات التي تطلبھا الدول األعضاء، ولحين 

  ).GOV/2003/69من القرار  ٣تطبيق أحكام البروتوكول اإلضافي تطبيقا مرضيا (الفقرة 
  
ة أن   • واد نووي ويقرر أن من األمور األساسية والملحة لضمان قيام الوكالة بالتحقق من عدم تحريف أية م

اذ  ق اتخ ة عن طري اً مع الوكال اون تمام ة وأن تتع تعالج إيران جميع حاالت اإلخفاق التي حددتھا الوكال
  ).GOV/2003/69ن القرار م ٤(الفقرة  ٢٠٠٣إجراءات محددة معينة بحلول نھاية تشرين األول/أكتوبر 

  
ائل المفتوحة   • ويرجو من جميع البلدان األخرى أن تتعاون مع الوكالة تعاونا وثيقا وتاما في إيضاح المس

  ).GOV/2003/69من القرار  ٥بشأن البرنامج النووي اإليراني (الفقرة 
  
ع على البروتوكول اإلضافي ويرجو أن تعمل إيران مع األمانة من أجل اإلسراع فورا ودون قيود بالتوقي  •

ا يتماشى  ة، بم والتصديق عليه وتنفيذه تنفيذاً تاماً وأن تتصرف إيران من اآلن فصاعدا، كتدبير لبناء الثق
  ).GOV/2003/69من القرار  ٦مع البروتوكول اإلضافي (الفقرة 

  
اريخ  ٢٠٠٣ورجا المجلس من المدير العام أن يقدم إليه تقريرا، في تشرين الثاني/نوفمبر   -٧ ذا الت أو قبل ھ

  إذا اقتضى األمر، بشأن تنفيذ قرار المجلس  من أجل تمكينه  من الخلوص إلى استنتاجات نھائية.
  
  ٢٠٠٣تسلسل األحداث منذ أيلول/سبتمبر   -باء
  
ي  ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ١٨و ١٤في الفترة ما بين   -٨ ران البحث أجرت الوكالة تفتيشا رقابيا في مفاعل طھ

انز.وفي الم ة في نات ود المقام راء الوق ة إلث ذت في مفاعل  حطة التجريبي ي نف د اشتملت األنشطة التفتيشية الت وق
ى  طھران البحثي على التحقق من المخزون المادي ومن المعلومات التصميمية؛ عالوة على عدة أنشطة ترمي إل

ي ، بما ١٩٩١متابعة قضايا تتعلق باليورانيوم الطبيعي المستورد في عام  في ذلك مواصلة فحص االسطوانات الت
  ).GOV/2003/63 من الوثيقة ١٨(أنظر الفقرة  قيل إن غاز سادس فلوريد اليورانيوم المستورد قد تسرب منھا

  
ة  ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ١٦وفي   -٩ ات البيئي ل العين ائج تحلي التقت الوكالة بممثلي إيران من أجل مناقشة نت

االي الكھ أخوذة من شركة ق ي آب/أغسطس الم ة ف يمات ٢٠٠٣ربائي ي كشفت عن وجود جس ائج الت ؛ وھي النت
ي مخزون  ذكورة ف ة الم واد النووي ع الم راء ال تتسق م وم ضعيف اإلث راء وجسيمات يوراني ديد اإلث وم ش يوراني

و إيران المعلن عنه. راء الوق ة إلث د؛ وھي ونوقشت أيضا نتائج العينات البيئية المأخوذة من محطة ناتانز التجريبي
وم  ى جسيمات يوراني راء، عالوة عل النتائج التي كشفت عن وجود أنواع أخرى من جسيمات يورانيوم شديد اإلث

  ضعيف اإلثراء وجسيمات أخرى ال تنتمي إلى نوع من األنواع المذكورة في مخزون إيران.
  
إلى إيران في الفترة من  وسافر نائب المدير العام لشؤون الضمانات ومدير شعبة عمليات الضمانات باء  -١٠
ا. ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٣إلى  ٢ ذ الضمانات إلحاح ر قضايا تنفي ا من أكث  من أجل مناقشة ما بقي مفتوح

رة من  ران في الفت ة إي ة من الوكال ة تقني ى  ٤وفي أعقاب تلك المناقشات زارت فرق وبر  ١٢إل تشرين األول/أكت
زر بغية تنفيذ أنشطة تتعلق بالتحقق م ٢٠٠٣ ه بواسطة اللي وم وإثرائ ل اليوراني ن أنشطة إيران في مجاالت تحوي

ازي. زي الغ رد المرك أن  والط ة بش ن مصادر مفتوح ؤخرا م ارير وردت م ة تق ة بمتابع ام الفرق ار قي ي إط وف
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ي  ة ف مح للفرق ران، س ي طھ دوز غرب ي كوالھ ام ف ع صناعي مق ي مجم راء ف طة إث رين  ٥االضطالع بأنش تش
ارير. ٢٠٠٣األول/أكتوبر  ك التق  بزيارة ثالثة أماكن حددتھا الوكالة باعتبارھا تناظر األماكن المشار إليھا في تل

  وفي حين لم ُتشاَھد في تلك األماكن أعمال يمكن ربطھا بإثراء اليورانيوم فقد أخذت منھا عينات بيئية.
  
ة الط  -١١ يس ھيئ ور، نائب رئ يد أ. خليلب ة الس ى الوكال اريخ وفي رسالة وجھھا إل ة، بت ة اإليراني ة الذري  ٩اق

وبر  رين األول/أكت أن  ٢٠٠٣تش ذت بش ة نف طة بحثي ن أنش ل ع ن قب ديمھا م بق تق م يس ات ل ران معلوم دمت إي ق
ة.  ة وتطبيقي إجراء تجارب مختبري رار ب ك اإلق د أكدت  عمليات تحويل اليورانيوم، بما في ذل ى وجه التحدي وعل

ا في ١٩٩٣و ١٩٨١مي إيران أنھا قامت، في الفترة ما بين عا وم تحضيرا تطبيقي يد اليوراني ، بتحضير ثاني أكس
ل  ات يوراني ة بتحضير كربون ران للبحوث النووي ي مركز طھ ا قامت ف ة وأنھ ا النووي مركز أصفھا للتكنولوجي

  األمونيوم وثالث أكسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم وسادس فلوريد اليورانيوم تحضيرا تطبيقيا.
  
ين   -١٢ ا ب رة م ي الفت وبر  ٢٢و ١٣وف رين األول/أكت ات  ٢٠٠٣تش ة عملي ة للوكال يش تابع ة تفت أجرت فرق

ران. ك  تفتيشية رقابية في محطة ناتانز التجريبية وفي مرافق أخرى موجودة في أصفھان وفي طھ واشتملت تل
راء واليورا وم الشديد اإلث ر العمليات على أنشطة متابعة تتعلق بجسيمات اليوراني ي عث راء الت وم الضعيف اإلث ني

واد  ؤخرا من وجود م ران م ه إي ا أقرت ب عليھا في شركة قاالي الكھربائية وف ناتانز، وأنشطة متابعة تتعلق بم
  نووية ناتجة عن تجارب أجريت لتحويل اليورانيوم.

  
ة، بسعادة التقى المدير العام، بناء على دعوة من الحكومة ا ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١٦وفي   -١٣ إليراني

ي تقتضي  الدكتور ھـ. روحاني أمين مجلس األمن القومي األعلى في إيران من أجل مناقشة القضايا المفتوحة الت
ة. ك وجود  تسوية عاجل ا في ذل ة (بم ار الطاردات المركزي ة في اختب واد نووي ق باستخدام م ذه القضايا تتعل وھ

وم ضعي راء ويوراني ار جزيئات يورانيوم شديد اإلث انز)؛ وباختب ة وفي نات االي الكھربائي راء في شركة ك ف اإلث
زر؛  راء للنظائر بواسطة اللي ات إث وم؛ وبوجود عملي دن اليوراني اج مع عمليات التحويل؛ وبالغرض من وراء إنت

ي.  د اتخذ  وبتفاصيل برنامج مفاعالت الماء الثقيل اإليران رارا ق دكتور روحاني أن ق اع ذكر ال ذا االجتم وفي ھ
وأبدى أيضا  بموافاة الوكالة، في غضون األسبوع التالي، بكشف كامل عن أنشطة إيران النووية السابقة والراھنة.

اذ  دء نف ة لحين ب استعداد إيران لعقد بروتوكول إضافي وللتصرف وفقا للبروتوكول ولسياسة توخي الشفافية التام
  البروتوكول.

  
د  -١٤ ة عق لطات اإليراني ب الس ى طل اء عل ومي  وبن اع ي وبر  ١٩و ١٨اجتم رين األول/أكت ي ٢٠٠٣تش ، ف

ين مسؤولين  ة وب ون في الوكال ين يعمل وظفين تقني طھران أيضا، بين موظفين قانونيين ومختصين بالسياسات وم
  إيرانيين من أجل مناقشة قضايا تتعلق بعقد إيران بروتوكوال إضافيا.

  
ازاده  ٢٠٠٣ين األول/أكتوبر تشر ١٦وعلى سبيل متابعة االجتماع المعقود في   -١٥ يد ر. أغ أعاد سعادة الس

ام  دير الع ى الم ة إل الة موجھ نائب رئيس جمھورية إيران اإلسالمية ورئيس ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية، في رس
ررت إعطاء صورة ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١بتاريخ  د] ق ، التأكيد على أن "جمھورية إيران اإلسالمية [ق

  أنشطتھا النووية بغية إزالة أي لبس أو شك بشأن الطابع السلمي البحت لتلك األنشطة وبغية بدء مرحلةكاملة عن 
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دولي." ى الصعيد ال ذا المجال عل اون في ھ ة والتع ران  جديدة من الثق الته أن إي ازاده في رس يد أغ ا ذكر الس كم
  )١(وكالة ضرورية."مستعدة ألن "تقدم، بشفافية تامة، أية إيضاحات إضافية قد تراھا ال

  
امي   -١٦ ين ع ا ب رت، فيم ا أج ران بأنھ رت إي الة أق ك الرس ي تل ارات ٢٠٠٢و ١٩٩٨وف ض االختب ، بع

ام  وم استوردته في ع ورد يوراني ه ١٩٩١لطاردات مركزية في شركة قاالي الكھربائية باستخدام سادس فل ؛ وبأن
م  ٣٠الليزر استخدمت في إطاره كمية تبلغ  ، برنامج إثراء بواسطة٢٠٠٠و ١٩٩١كان لديھا، فيما بين عامي  كغ

ين عامي  ا ب ا قامت، فيم ة؛ وبأنھ ا للوكال ة ١٩٩٢و ١٩٨٨من معدن اليورانيوم لم يسبق لھا إعالنھ ، بتشعيع كمي
غ  وم. ٧تبل ات ضئيلة من اليوراني تھدفة وباستخالص كمي وم المس يد اليوراني اني أكس م من كبسوالت ث د  كلغ وق

امج ألحقت بالرسالة معلو ل وبرن امج التحوي مات إضافية وفيرة بشأن تلك األنشطة، عالوة على معلومات عن برن
  مفاعالت الماء الثقيل اإليرانيين.

  
ين   -١٧ ا ب رة م ي الفت وبر و  ٢٧وف رين األول/أكت اني/نوفمبر  ١تش رين الث ن  ٢٠٠٣تش ة م ة تقني قامت فرق

خبراء في تكنولوجيا الطرد المركزي، بزيارة إيران من الوكالة، يقودھا مدير شعبة عمليات الضمانات باء وتضم 
وم  راء واليوراني وم الشديد اإلث وث اليوراني أجل متابعة ھذه القضايا وقضايا أخرى تشمل بوجه خاص مصدر تل

  الضعيف اإلثراء.
  
وم نفسه  ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠وفي   -١٨ ران مؤرخة في الي ة إي الة من حكوم تسلمت الوكالة رس
وذجي اإلضافي أ ى البروتوكول النم تندة إل عربت فيھا إيران عن قبولھا مسودة نص البروتوكول اإلضافي المس

ا ستتصرف INFCIRC/540 (Corr.)(الوثيقة  ع البروتوكول اإلضافي وأنھ تعدة لتوقي ا مس ). وأوضحت إيران أنھ
  وفقا ألحكام ذلك البروتوكول لحين بدء نفاذه.

  
ه أبل  -١٩ وم ذات ي الي ن وف ارا م ق، اعتب ررت أن تعل ا ق ام بأنھ دير الع ة الم ة اإليراني تشرين  ١٠غت الحكوم

ران٢٠٠٣الثاني/نوفمبر  ادة المعالجة في إي اإلثراء وأنشطة إع ة ب دا )٢(، جميع األنشطة المتعلق ق تحدي ، وأن تعل
ات اإلث يم تغذي عملي واد لق تج أي م انز؛ وأال تن ع نات ي موق ا ف ع األنشطة المضطلع بھ راء وأال تستورد أي جمي

  مفردات تتعلق باإلثراء.

   
ود   )١( ا، مخاوف وقي داد تقريرھ د إع درك، عن ة "أن ت ع من الوكال ه تتوق ى أن حكومت الته أيضا إل ازاده في رس أشار السيد أغ

ر إيران فيما يخص اإلفشاء التام لمعلومات تفصي ات غي ا من توسيع نطاق العقوب يما تخوفھ ك األنشطة في الماضي، ال س لية عن تل
ادة  ه الم المشروعة الرامية إلى منع إيران من ممارسة حقھا الثابت في استخدام التكنولوجيا النووية ألغراض سلمية حسبما نصت علي

  الرابعة من [معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية]."
 
ران، في تجدر اإلشار  )٢( ووي صدر في في طھ ران الن وبر  ٢١ة أيضا إلى بيان متفق عليه بشأن برنامج إي تشرين األول/أكت

دة. ٢٠٠٣ ة المتح ا والمملك ا وفرنس د  ، عن الحكومة اإليرانية ووزراء خارجية كل من ألماني ا ق ران أنھ ان أوضحت إي ذا البي وفي ھ
 وإعادة المعالجة على النحو الذي حددته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.""قررت طواعية تعليق جميع أنشطة إثراء اليورانيوم 
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  األنشطة التحققية   -جيم
  

  تحويل اليورانيوم  -١-جيم
  
ه   -٢٠ وم" الجاري  ٢٠٠٠تلقت الوكالة في تموز/يولي ل اليوراني ة عن "مرفق تحوي معلومات تصميمية أولي

ى نحو مستمر، في التحقق من بناؤه في مركز أصفھان للتكنولوجيا النووية؛ ومنذ ذلك الوقت أخذت الوكالة، ع ل
ك المعلومات التصميمية. ام  تل از خ ل رك ه ھو تحوي ك المعلومات في وصفھا للمرفق إن الغرض من ول تل وتق

ل  ك ( في مرفق تحوي د ذل اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم من أجل إثرائه خارج إيران تمھيدا ألن يتم بع
وم اليورانيوم) تحويل سادس فلوريد اليور دن يوراني راء ومع وم ضعيف اإلث يد يوراني اني أكس ى ث انيوم المثرى إل

انز في شباط/فبراير  مثرى ومعدن يورانيوم مستنفد.  وفي أعقاب إعالن إيران عن مرافق اإلثراء المقامة في نات
انيوم المعتزم أقرت إيران بأنھا كانت  تھدف إلى تنفيذ أنشطة اإلثراء  محليا باستخدام سادس فلوريد اليور ٢٠٠٣

  إنتاجه في مرفق تحويل اليورانيوم.
  
ة   -٢١ افظين (الوثيق ) ظلت GOV/2003/63ووقت إعداد تقرير المدير العام األخير المرفوع إلى مجلس المح

ل  ة بتحوي ران بشأن تسلسل  أحداث وتفاصيل أنشطتھا المتعلق ھناك تساؤالت مثارة حول مدى اكتمال إعالن إي
واد اليورانيوم، ال سيم وم دون أن تستخدم أي م ل اليوراني ا صممت مرفق تحوي ا على ضوء تأكيدھا السابق بأنھ

  نووية الختبار أكثر عمليات التحويل صعوبة.
  
وم الطبيعي المستورد في  ٢٠٠٣وفي حين أقرت إيران في شباط/فبراير   -٢٢ بأنھا استخدمت بعض اليوراني

دة من أجل اختبار أجزاء معينة من عملي ١٩٩١عام  ه باستعمال أعم وم وتنقيت ة اليوراني ل (أال وھي إذاب ة التحوي
وم  يد اليوراني نبضية وإنتاج معدن اليورانيوم) فقد نفت أن تكون قد اختبرت عمليات أخرى (مثل تحويل ثاني أكس

تطوير  إلى رابع فلوريد اليورانيوم وتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم) حيث ذكرت أن
د. الة مؤرخة  تلك العمليات قد اعتمد على رسومات الُمورِّ ا ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٩وفي رس ران بأنھ ، أقرت إي

اء  رات الكيمي ك في مختب أجرت تجارب لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم على نطاق مخبري خالل التسعينات وذل
ورانيوم مستنفد مستورد سبق اإلعالن عن فقدانه اإلشعاعية بمركز طھران للبحوث النووية باستخدام ثاني أكسيد ي

ه  أثناء المعالجة (فواقد العمليات).  ذي أجرت ات ال ل العين ائج تحلي ولم تقر إيران بھذا النشاط إال بعدما أوضحت نت
  وجود رابع فلوريد يورانيوم مستنفد. ٢٠٠٣الوكالة في تموز/يوليه 

  
ي   -٢٣ وبر  ٩وف رين األول/أكت ر٢٠٠٣تش رت إي واد ذات ، أق أن الم ابقة، ب ا الس ا إلعالناتھ ا، خالف ان أيض

ات  ة (كمي ة وتطبيقي ارب مختبري ار تج ي إط ت ف د أنتج ا ق ون جميعھ اد تك وم تك ل اليوراني ي تحوي ة ف األھمي
ا. ١٩٩٣و  ١٩٨١بالكيلوغرام) بين عامي  ة بھ ـُبلغ الوكال ران  دون أن ت ك األنشطة في مركز طھ ذت تل د نف وق

  مركز أصفھان للتكنولوجيا النووية. للبحوث النووية وفي
  
ة   -٢٤ ران المؤرخ الة إي ي رس ة ف ات المقدم د المعلوم وبر  ٢١وتفي رين األول/أكت د  ٢٠٠٣تش ران ق أن إي ب

ا  ١٩٨٢و ١٩٧٧استخدمت، عند إجرائھا تلك التجارب، مواد نووية استوردتھا إيران في عامي  ة منھ أعفيت كمي
ة  واد نووي ى م الوة عل مانات، ع ن الض د م من فواق درج ض ا تن ة أنھ ران للوكال ت إي مانات أعلن عة للض خاض

ة استوردتھا في  العمليات. واد نووي وأبلغت  ١٩٩١وأعلنت إيران أيضا أن ھناك تجارب قد أجريت، باستخدام م
باط/فبراير  ي ش ة ف ا الوكال د ٢٠٠٣بھ ادس فلوري ى س وم إل د اليوراني ع فلوري ات راب ل بعض كمي أن تحوي ،  بش
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 ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١وفي  م وبشأن تحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم. اليورانيو
ك  ي تل ي تغط لة الت ات التصميمية ذات الص زن والمعلوم رات المخ ارير تغي ع تق ديم جمي ى تق ران عل ت إي وافق

  األنشطة.
  
ارت وباإلضافة إلى القضايا المرتبطة باختبار العمليات في مر  -٢٥ د أث ة ق فق تحويل اليورانيوم، كانت الوكال

ذا المرفق  ا في ھ زم إنتاجھ ة يعت ة معين واد نووي أغراض وأوجه استخدام م ق ب ران تساؤالت تتعل من قبل مع إي
بأن القصد من  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١وأقرت إيران في رسالتھا المؤرخة   ومنھا مثال معدن اليورانيوم.

ذا وراء معدن اليوران ا يشمل أيضا استخدام ھ يوم لم يكن يقتصر على إنتاج مواد التدريع، كما قيل من قبل، وإنم
  المعدن في برنامج اإلثراء بالليزر (حسبما سيتناوله النقاش أدناه).

  
  تجارب إعادة المعالجة  -٢-جيم

  
اني بتشعيع كبسوالت م ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١أقرت إيران في رسالتھا المؤرخة   -٢٦ ستھدفة من ث

ة  وم داخل خلي ك لفصل البلوتوني د ذل إجراء تجارب بع م ب أكسيد اليورانيوم المستنفد في مفاعل طھران البحثي؛ ث
ة. ران للبحوث النووي ابع لمركز طھ ووي الت ان الن ى األم ذين  ساخنة في مبن أي من ھ ة ب غ الوكال م يسبق تبلي ول

  النشاطين وال بالبلوتونيوم المفصول.
  
ي  -٢٧ ين  وف ا ب رة م ي الفت دت ف ي عق ات الت وبر و ٢٧االجتماع رين األول/أكت اني/نوفمبر  ١تش رين الث تش

ارب. ٢٠٠٣ ك التج ات إضافية عن تل ران معلوم دمت إي ك  ق ت تل رانيين أجري ؤولين اإلي ول المس ى ق اء عل فبن
امي  ين ع ا ب ارب فيم ة أو  ١٩٩٢و ١٩٨٨التج وم مكبوس يد يوراني اني أكس ات ث ى كري وت عل م وانط دة ت ملب

د أعفي من الضمانات في  ان ق تنفد ك وم مس ة باستخدام يوراني ا النووي تحضيرھا في مركز أصفھان للتكنولوجي
. وتم تشعيع الكبسوالت التي تحتوي على تلك الكريات في مفاعل طھران البحثي في إطار مشروع يرمي ١٩٧٨

ران للبحوث  . إلى إنتاج نظائر نواتج انشطارية للموليبدنوم واليود والكسنون وتم فصل البلوتونيوم في مركز طھ
ا  ١٩٩٢النووية داخل ثالث وحدات قياس مغلقة مدرعة تقول إيران إنه تم تفكيكھا في  ك، جنب د ذل ا بع م تخزينھ ث

ة . ا النووي ران أن  إلى جنب مع المعدات المتعلقة بھا، في مستودع ملحق بمركز أصفھان للتكنولوجي وذكرت إي
اء  تلك التجارب قد رات في مجل كيمي ووي واكتساب خب ود الن أجريت من أجل اكتساب معارف بشأن دورة الوق
  إعادة المعالجة.

  
ا  ٧وأفادت إيران بأنه تم تشعيع ما مجموعه   -٢٨ وم عولج منھ يد اليوراني م من أجل  ٣كغم من ثاني أكس كغ

ددة وخزنت كمية البلوتونيوم المفصول الضئيلة في مختبر  فصل البلوتونيوم. ان المتع ن حي تابع لمختبرات جابر ب
ا  وم المشعع، ووزنھ يد اليوراني اني أكس ة ث اقي كمي ا ب ر  ٤األغراض؛ أم تھدفة غي ة كبسوالت مس ى ھيئ م عل كغ

تخلص من  م ال ة في حين ت ع مركز أصفھان للبحوث النووي ات وخزنت في موق مشععة، فقد وضعت في حاوي
  النفايات في مستنقع "قم" الملحي.

  
ي و  -٢٩ اني/نوفمبر  ١ف رين الث ة  ٢٠٠٣تش واد النووي ر الم ارير حص ع تق ديم جمي ى تق ران عل ت إي وافق

ك  ي تغطي تل والمعلومات التصميمية المتعلقة بمركز أصفھان للتكنولوجيا النووية وبمختبرات جابر بن حيان، الت
رات  األنشطة. ي المختب ة، ف ى مفتشي الوكال ران عل اريخ عرضت إي ذا الت ي نفس ھ وم وف ذكورة، البلوتوني الم

ذي سيجرى في  المفصول والكبسوالت المستھدفة المشععة غير المعالجة. يش ال تم، خالل التفت ع أن ي ومن المتوق
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ن  رة م ى  ٨الفت اني/نوفمبر  ١٥إل ي ٢٠٠٣تشرين الث ا ف ون عالق اه يك ا عس ذلك مم واد وك ك الم ن تل ق م ، التحق
  ة.وحدات القياس المغلقة المفككة من مواد نووي

  
  إثراء اليورانيوم  -٣-جيم

  
  اإلثراء بالطرد المركزي الغازي -١-٣-جيم

  
باط/فبراير   ٣٠ ي ش ي محطة  ٢٠٠٣ف اء ف د اإلنش الطرد المركزي قي راء ب ي إث ود محطت ران بوج رت إي أق

ى صعيد تجاري. أقرت  ٢٠٠٣وفي شباط/فبراير  ناتانز التجريبية، عالوة على محطة ضخمة إلثراء الوقود عل
اج السلطا د استخدمت في إنت ران ق ة في طھ ة المقام ت اإليرانية أيضا بأن الورشة التابعة لشركة قاالي الكھربائي

ة،  واد نووي ى استعمال م مكونات طرد مركزي، لكنھا أفادت بعدم إجراء أي اختبارات لتلك المكونات تنطوي عل
اإلثراء ھو  وأفادت ال في شركة قاالي الكھربائية وال في أي مكان آخر في إيران. ي ب ا المعن أن برنامجھ ران ب إي
  برنامج محلي يستند إلى معلومات مستقاة من مصادر مفتوحة.

  
ومي   -٣١ ي تمت ي ارة الت اء الزي وبر  ٣و ٢وأثن رين األول/أكت ى  ٢٠٠٣تش رة، عل ة، ألول م ت الوكال أُطلِع

ر ا (أنظ االطالع عليھ ة ب ا المطالب بق لھ ي س زي الت رد المرك زة الط ومات أجھ رة  رس ة  ٢٨الفق ن الوثيق م
GOV/2003/63.(  

  
بأن "عددا محدودا من االختبارات،  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١وأقرت إيران في رسالتھا المؤرخة   -٣٢

" في ٢٠٠٢و ١٩٩٩التي استخدمت فيھا كميات ضئيلة من سادس فلوريد اليورانيوم، [كان] قد أجري في عامي 
ا وفي اجتم شركة قاالي الكھربائية. رة م ي تمت في الفت ارة الت اء الزي اع عقد مع خبراء في تكنولوجيا اإلثراء أثن

ين  وبر و ٢٧ب اني/نوفمبر  ١تشرين األول/أكت ي  ٢٠٠٣تشرين الث ارب الت ة أن التج لطات اإليراني أوضحت الس
د وم، وق د اليوراني ة المستوردة من سادس فلوري  ١ر٩رھا أجريت في شركة قاالي الكھربائية اشتملت على الكمي

ق إرجاع سبب  ا عن طري ى اختفائھ كغم، وھي الكمية التي حاولت السلطات الحكومية في وقت سابق التستر عل
من  ١٨فقدانھا إلى التبخر نتيجة لحدوث تسرب عبر صمامات االسطوانات التي تحتوي على الغاز (أنظر الفقرة 

  ).GOV/2003/63الوثيقة  
 

ارة استطاعت ا  -٣٣ ة وأثناء تلك الزي ة التطويري ا باألنشطة البحثي ان مكلف ذي ك ة أن تلتقي بالشخص ال لوكال
رة  اء الفت الطرد المركزي أثن ة ب ك األنشطة. ٢٠٠١ -١٩٩٢المتعلق ة إيضاح القضايا المرتبطة بتل ك بغي  ؛ وذل

بالمواد  ووافقت إيران على تقديم تقارير تغيرات المخزون والمعلومات التصميمية ذات الصلة وعلى إمداد الوكالة
  .٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥و ٨النووية لكي تتحقق منھا أثناء التفتيش المقرر إجراؤه في الفترة ما بين 

  
ة ومن شركة   -٣٤ انز التجريبي ة  من محطة نات ي أخذتھا الوكال وقد سبقت اإلشارة إلى أن العينات البيئية الت

يوم الشديد اإلثراء واليورانيوم الضعيف اإلثراء على نحو قاالي الكھربائية كشفت عن وجود جسيمات من اليوران
ك  يبين احتمال أن توجد في إيران مواد نووية لم يتم إعالن الوكالة بھا. ة وجود تل د أرجعت السلطات اإليراني وق

ران. ة  الجسيمات إلى تلوث ناجم عن مكونات أجھزة طرد مركزي استوردتھا إي ة الرامي ود الوكال وفي إطار جھ
ى وبر  إل رين األول/أكت ي تش ران، ف دمت إي ة، وق ت الوكال ات طلب ذه المعلوم ن ھ ق م م  ٢٠٠٣التحق ا ت ة بم قائم

ان شحنات  ى بي الطرد المركزي عالوة عل ة ب دات متعلق واد ومع ات وم ا من مكون م إنتاجه محلي ا ت تيراده وم اس
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ة أخرى  ٢٠٠٣ر وفي تشرين األول/أكتوب المفردات التي تزعم إيران أنھا مصدر ھذا التلوث.  ة حمل شنت الوكال
ى قطع  ا باإلضافة إل ات الرئيسية المستوردة والمنتجة محلي ع المكون ات من جمي ألخذ العينات تضمنت أخذ عين

  متنوعة من معدات التصنيع.
  
ة  ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١وفي اجتماع عقد في   -٣٥ واد النووي ع الم ة أن جمي ذكرت السلطات اإليراني

ودة  ى الموج د عل بة تزي وم  بنس إثراء يوراني م ب م تق ران ل ة، وأن إي ت للوكال د أعلن ران ق ي إي ن ١ر٢ف %  م
د  باستخدام الطاردات المركزية، وأن التلوث ال يمكن إذن أن يكون قد نتج عن أنشطة محلية. ٢٣٥ -اليورانيوم وق

دات الطرد المركزي الت ات ومع أ مكون ا مصدر حصلت الوكالة اآلن على معلومات عن منش ران أنھ زعم إي ي ت
راء. ديد اإلث وم الش وث اليوراني راء  تل ديد اإلث وم الش وث اليوراني در تل اء مص ي استقص ة ف تمر الوكال وستس

  واليورانيوم الضعيف اإلثراء، بما في ذلك من خالل متابعة األمر مع أطراف أخرى ذات صلة.
  

  اإلثراء بالليزر -٢-٣-جيم
  
ة   -٣٦ ي الوثيق اء ف ا ج رة  GOV/2003/63كم ي آب/أغسطس  )،٤١(الفق د ف أن تتفق ة ب ران للوكال سمحت إي

اس الطيف آبامختبرا يقع في لشقر ٢٠٠٣ زري وقي دماج اللي ا أصال لبحوث االن ان مكرس ه ك د وصفته إيران بأن
ي تعمل في وسط  زر الت أجھزة اللي ة ب ة المتعلق ى البحوث التطويري ر بحيث انصب عل الليزري لكن تركيزه تغي

اريخ  من بخار النحاس وعلى صنع تلك األجھزة. يتألف ة بت ى الوكال ا إل ي وجھتھ التھا الت وذكرت إيران، في رس
زر ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١٩ أجھزة اللي ة ب ة المتعلق البحوث التطويري ي ب ر معن امج كبي ، أنه كان لديھا برن

  لكنه ليس لديھا حاليا برنامج معني بفصل النظائر بواسطة الليزر.
  
ومي   -٣٧ ران ي ي إي رت ف ي ج ات الت اء المناقش وبر  ٣و ٢وأثن رين األول/أكت لطات  ٢٠٠٣تش رت الس أق

ق  دات تتعل ة مع ران للبحوث النووي ز طھ ي مرك ت ف د ركب ران ق أن إي ة، ب اؤالت الوكال ى تس ة، ردا عل اإليراني
ليزري يرمي إلى دراسة استوردت مختبرا مختصا بقياس الطيف ال ١٩٩٢بالليزر استوردتھا من بلدين: ففي عام 

ام  م في ع استوردت  ٢٠٠٠االندماج المستحث بالليزر وظواھر الجلفنة البصرية وقياس طيف التأين الضوئي؛ ث
  وعاءا فراغيا ضخما، مخزنا اآلن في كاراج، يستخدم في دراسات القياس الطيفي المشار إليھا في الفقرة السابقة.

  
ع لشقرس ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٦وفي   -٣٨ أن يأخذوا من موق ة ب ة ابآمح لمفتشي الوكال ات بيئي د عين

ابع ٢٠٠٣طلبتھا الوكالة في آب/أغسطس  ي، الت اراج الزراعي الطب ا زار المفتشون مستودعا في مركز ك . كم
ه. دات حاسوبية مرتبطة ب  لھيئة الطاقة الذرية اإليرانية، حيث جرى تخزين وعاء فراغي ضخم مستورد ومع

دا  ٢٠٠٠ات اإليرانية أن المعدات قد استوردت في عام وذكرت السلط لكنھا لم تستخدم قط، وأنھا معبأة اآلن تمھي
ام  ي ع ى ف ي أنھ ريك األجنب را ألن الش انعھا نظ ى ص حنھا إل ادة ش ل  ٢٠٠٠إلع دھا. وقي ق بتوري د المتعل العق

يھم  ١٩٩٢للمفتشين إن المعدات المتعلقة بالمختبر المستورد في عام  ارتھم ستعرض عل اء زي في وقت الحق أثن
ي  اركين ف راد المش ع األف ابالت م د مق ذاك عق دورھم آن يكون بمق ه س ة، وإن ات بيئي ذ عين ل فحصھا وأخ ن أج م

  إال أن إيران أرجأت تلك المقابالت وعملية عرض المعدات. المشروع.
  
ة   -٣٩ التھا المؤرخ ي رس وبر  ٢١وف رين األول/أكت ت، ٢٠٠٣تش ا أبرم ران بأنھ رت إي ن  أق ارا م اعتب

دان. ة بل ى أربع ة تنتمي إل الليزر مع جھات أجنبي اقش المرفق  السبعينات، عقودا تتعلق باإلثراء ب ذا  ١وين من ھ
  التقرير الحالي تلك العقود بالتفصيل.



GOV/2003/75 
Page 10 

  

ين   -٤٠ ا ب وبر و  ٢٧وخالل زيارة المتابعة التي قام بھا المفتشون إلى إيران في الفترة م  ١تشرين األول/أكت
ع لشقر ٢٠٠٣لثاني/نوفمبر تشرين ا ران معلومات عن موق ام ابآقدمت إي م في ع ه ت إنشاء  ٢٠٠٠د، وأقرت بأن

ود ال  ك المحطة من عدة عق ألف مشروع إنشاء تل الليزر. وت اإلثراء ب ع مختصة ب ذا الموق محطة تجريبية في ھ
ى ا ران إل ا إي ي وجھتھ الة الت بما جاء في الرس ات، حس د بالمعلوم ى التزوي اريخ تقتصر عل ة بت تشرين  ٢١لوكال

وبر  دات إضافية.٢٠٠٣األول/أكت د مع ا تشمل أيضا توري راء  ، وإنم اك تجارب إلث ران أيضا أن ھن وذكرت إي
وبر  اير  ٢٠٠٢اليورانيوم بواسطة الليزر قد أجريت في الفترة ما بين تشرين األول/أكت انون الثاني/ين ، ٢٠٠٣وك

ن عن وردين اآلخرين.وذلك باستخدام يورانيوم طبيعي لم تعل ل استوردته من أحد الم ادت السلطات  ه من قب وأف
ونقلت إلى كاراج من أجل خزنھا جنبا إلى جنب مع  ٢٠٠٣اإليرانية بأن جميع المعدات تم تفكيكھا في أيار/مايو 

وم. دن اليوراني ي  مع وبر  ٢٨وف رين األول/أكت ي  ٢٠٠٣تش ة ف ي الوكال ى مفتش واد عل دات والم عرضت المع
  كاراج.

  
رات  ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١وفي االجتماع المعقود في   -٤١ وافقت إيران على تقديم جميع تقارير تغي

يش  اء التفت ا أثن ة لكي تتحقق منھ المواد النووي المخزون والمعلومات التصميمية ذات الصلة وعلى إمداد الوكالة ب
  .٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥و ٨المقرر إجراؤه في الفترة ما بين 

  
  برنامج مفاعالت الماء الثقيل  -٤-جيم

  
ي   -٤٢ ه  ١٢ف ل  ٢٠٠٣تموز/يولي ا المفاع م بھ ي يتس ة الت مات التقني ا للس ة عرض لطات اإليراني دمت الس ق

ي. IR-40اإليراني للبحوث النووية (المفاعل  ى تصميم محل ا استندت إل ل إنھ  ) المزمع بناؤه في أراك، والتي قي

 لمفاعل ھو إجراء بحوث تطويرية وإنتاج نظائر مشعة تستخدم في أغراض طبية وصناعية.والھدف المعلن لھذا ا

وأوضحت إيران أنھا حاولت شراء مفاعل من الخارج ليحل محل المفاعل البحثي القديم الموجود في طھران لكن 
اده أن  تنتاج مف ى اس الي إل ا خلصت بالت ران أنھ د ھو تلك المحاوالت باءت بالفشل؛ كما أوضحت إي ديل الوحي الب

وم.  وم والزركوني يد اليوراني زم،  مفاعل ماء ثقيل يمكنه أن يستعمل كميات منتجة محليا من ثاني أكس ه يل ل إن وقي
  ميجاواط حراري. ٤٠و ٣٠من أجل توافر فيض نيوتروني كاف، إقامة مفاعل تتراوح قدرته بين 

  
ة في تموز  -٤٣ ه وأثناء الزيارة التي قام بھا مفتشو الوكال م رسومات المفاعل  ٢٠٠٣/يولي دمت لھ . IR-40ق

ن للمفاعل  ى ضوء الغرض المعل ا عل ان متوقع ا ك ا لم ولم تتضمن الرسومات أي إشارة إلى خاليا ساخنة؛ خالف
واردة  وھو إنتاج نظائر مشعة. ارير ال وأثارت الوكالة ھذه القضية أثناء تلك الزيارة، وخصوصاََ◌ على ضوء التق
ذ من مصادر مفتوحة ع ة ونواف ة ثقيل زة مداول ى أجھ ؤخراََ◌ للحصول من الخارج عل ران م ذلتھا إي ود ب ن جھ

ا الساخنة. ات الخالي ى مواصفات  رصاصية مصممة لتطبيق النظر إل ه ب ة أن ة للسلطات اإليراني وأوضحت الوكال
اك بالفعل تصميم لل ارير، ينبغي أن يكون ھن ك التق ي ھي موضوع تل ا الساخنة أجھزة المداولة والنوافذ الت خالي

ى  ي عل ى أساس أول وأنه، بالتالي، كان ينبغي أن يكون قد تم اإلعالن عن الخلية الساخنة، أو الخاليا الساخنة، عل
  األقل، كجزء من المرفق أو كمنشأة منفصلة.

  
التھا المؤرخة   -٤٤ ران في رس وبر  ٢١وأقرت إي ين  ٢٠٠٣تشرين األول/ أكت وخى وجود خليت ان يت ه ك بأن

إال أنه، وفقاََ◌ للمعلومات المقدمة في تلك الرسالة، لم تكن تتوفر بعد معلومات تصميمية  لھذا المشروع. ساخنتين
ة  زة المداول أو تفصيلية عن أبعاد الخاليا الساخنة أو ترتيبھا النسقي الفعلي، ألن إيران لم تكن تعلم خصائص أجھ

د في  وفي االجتماع والنوافذ المدرعة التي كان يمكنھا شراؤھا. ذي عق وفمبر  ١ال اني/ ن أكدت  ٢٠٠٣تشرين الث
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 إيران أن ھناك خططاََ◌ مؤقتة لتشييد مبنى آخر في موقع أراك يحتوي على خاليا ساخنة إلنتاج النظائر المشعة.

  ووافقت إيران على تقديم المعلومات التصميمية األولية ذات الصلة بھذا المبنى في التوقيت الواجب.
  
  االستنباطات  -دال
  
إن برنامج إيران النووي، بناء على فھم الوكالة الحالي، يتألف من مرحلة أمامية شبه كاملة لدورة الوقود   -٤٥

ة  ل، وإقام اء الثقي اج الم ود، وإنت راء، وصنع الوق ل، واإلث ه، والتحوي وم ومعالجت دين اليوراني ووي تتضمن تع الن
 ل، ومرافق البحوث التطويرية المرتبطة بذلك كله.مفاعل ماء خفيف، وإقامة مفاعل بحوث يعمل بالماء الثقي

  
وال   -٤٦ ت ط ا عكف ران اآلن بأنھ رت إي د أق الطرد  ١٨وق وم ب راء اليوراني امج إلث وير برن ى تط ا عل عام

الليزر. ١٢المركزي، وطوال  راء ب امج لإلث ى تطوير برن ا عل ا أنتجت  عام ران بأنھ ذا السياق سلمت إي وفي ھ
ا كميات ضئيلة من اليورانيو الليزر؛ وبأنھ راء ب الطرد المركزي واإلث راء ب م الشديد اإلثراء باستخدام عمليتي اإلث

ا في  ة، بم واد نووي ى م ي انطوت عل أخفقت في التبليغ عن عدد كبير من أنشطة التحويل والتصنيع والتشعيع الت
  ذلك فصل كمية ضئيلة من البلوتونيوم.

  
ران أخفقت في عدد من الحاالت استنادا إلى جميع المعلومات المتاحة حا  -٤٧ ليا للوكالة، من الواضح أن إي

التبليغ  ق ب ا يتعل ا فيم اق الضمانات الخاص بھ ا اتف وطوال فترة زمنية مديدة في الوفاء بالتزاماتھا التي يقضي بھ
واد ك الم ة تل ا معالج ت فيھ ي تم ق الت ن المراف الن ع ذلك اإلع تخدامھا، وك ا واس ة ومعالجتھ واد النووي ن الم  ع

ه وفي آب/أغسطس  وتخزينھا. وفي التقريرين اللذين قدمھما المدير العام إلى مجلس المحافظين في حزيران/يوني
وثيقتين  ٢٠٠٣ ي ال دد ) GOV/2003/63و  GOV/2003/40(ف ذه ح اق ھ االت اإلخف ن ح ددا م ام ع دير الع الم

  واإلجراءات التصحيحية التي تتخذھا، أو يلزم أن تتخذھا، إيران بشأنھا.
  
افية.  -٤٨ ات اإلض ن اإلخفاق دد م د ع م تحدي ر ت ام األخي دير الع ر الم ذ صدور تقري ك  من از تل ن إيج ويمك

  اإلخفاقات على النحو التالي:
  

  اإلخفاق في التبليغ عما يلي:  (أ)  
  

ي   ‘١‘     ة ف اردات مركزي ار ط ي اختب تورد ف ي مس وم طبيع د يوراني ادس فلوري تخدام س اس
وم ٢٠٠٢و ١٩٩٩امي شركة قاالي الكھربائية في ع ، وما أعقب ذلك من إنتاج يوراني

  مثرى ويورانيوم مستنفد؛
  

ك من أجل استخدامه في  ١٩٩٤استيراد معدن يورانيوم طبيعي في عام   ‘٢‘     د ذل ونقله بع
ة  واد نووي دان م رى، وفق وم مث اج يوراني ى نحو يشمل إنت تجارب اإلثراء بالليزر، عل

  النفايات الناتجة عن ذلك؛ أثناء تلك العمليات، وتوليد ونقل
  

وم وسادس   ‘٣‘     د اليوراني إنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم وثالث أكسيد اليورانيوم ورابع فلوري
اني  فلوريد اليورانيوم وكربونات يورانيل األمونيوم انطالقا من كميات مستوردة من ث
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فد وأكسيد اليورانيوم المستن  U3O8أكسيد اليورانيوم المستنفد وأكسيد اليورانيوم الثماني 
  الثماني الطبيعي، وتوليد ونقل النفايات الناتجة عن ذلك؛

  
ا   ‘٤‘     فھان للتكنولوجي ز أص ي مرك تھدفة ف وم المس يد اليوراني اني أكس والت ث اج كبس إنت

ى  د، عل ا بع النووية وتشعيعھا في مفاعل طھران البحثي، ومعالجة تلك الكبسوالت فيم
وتوليد ونقل النفايات الناتجة عن ذلك، وخزن الكبسوالت نحو يشمل فصل البلوتونيوم 

  المستھدفة المشععة غير المعالجة في مركز طھران للبحوث النووية؛
  

  اإلخفاق في تقديم معلومات تصميمية عما يلي:  (ب)  
  

  مرفق اختبار الطرد المركزي في شركة قاالي الكھربائية؛  ‘١‘    
  

ران   ‘٢‘     ع لشقرمختبرات الليزر في مركز طھ ة وموق ي آباللبحوث النووي اكن الت د، واألم
ي  ات ف ق خزن النفاي ا مرف ا فيھ ك، بم ة عن ذل ات الناتج ا النفاي ت فيھ عولجت وخزن

  كاراج؛
  

وث   ‘٣‘     ران للبح ز طھ ة وبمرك ا النووي فھان للتكنولوجي ز أص ة بمرك ق، الملحق المراف
ع النووية، التي شاركت في إنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم وثال وم وراب يد اليوراني ث أكس

  فلوريد اليورانيوم وسادس فلوريد اليورانيوم وكربونات يوارنيل األمونيوم؛
  

ق   ‘٤‘     تھدفة ومرف وم المس والت اليوراني عيع كبس ا يخص تش ي، فيم ران البحث ل طھ مفاع
ات الملحق  ة النفاي ذلك مرفق مناول وم، وك ه فصل البلوتوني الخاليا الساخنة الذي تم في

  طھران للبحوث النووية؛ بمركز
  

  اإلخفاق، في حاالت كثيرة، في التعاون من أجل تيسير تنفيذ الضمانات من خالل اإلخفاء.  (ج)  
  
ع   -٤٩ وفيما يخص اإلجراءات التصحيحية تعھدت إيران بأن تقدم تقارير تغيرات المخزون ذات الصلة بجمي

ق  دم معلومات تصميمية بشأن المراف أن تق ك األنشطة، وب ى تل أن تعرض عل ك األنشطة، وب ا تل ذت فيھ ي نف الت
ذ سياسة  أن تنف ة، وب يش القادم ات التفت اء عملي ة أثن ا الوكال الوكالة جميع ما لديھا من مواد نووية حتى تتحقق منھ

  تقوم على التعاون والشفافية التامة.
  

  التقييم والخطوات التالية  -ھاء
  
ا أخفت في الماضي  إن ما أفشته إيران  مؤخرا من معلومات عن  -٥٠ ين بوضوح أنھ ووي يب ا الن برنامجھ

اق الضمانات.  ام اتف ال ألحك ا باالمتث ه خروق اللتزاماتھ ا نتجت عن ة، مم د  جوانب كثيرة من أنشطتھا النووي وق
ل، وكانت  استمرت سياسة إيران في اإلخفاء حتى الشھر الماضي؛ حيث كان تعاونھا محدودا وقائما على رد الفع

وفي حين أن معظم الخروق التي تم تحديدھا حتى تاريخه انطوت على  ترد ببطء وتتغير بل وتتناقض.المعلومات 
راء  ا اإلث ا فيھ ووي حساسية،  بم ود الن أكثر جوانب دورة الوق ا تعلقت ب ة فإنھ واد النووي ات محدودة من الم كمي
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د من المعا وإعادة المعالجة. ى مزي اج إل واد تحت ذه الم ى تصبح صالحة ألغراض وعلى الرغم من أن ھ لجة حت
غ في الوقت المناسب  ران في التبلي ا إي صنع األسلحة فقد ثارت مخاوف جمة بسبب عدد المرات التي أخفقت فيھ

  عن المواد والمرافق واألنشطة المعنية على نحو ما ھي ملزمة به بمقتضى اتفاق الضمانات الخاص بھا.
  
ع  GOV/2003/69وعقب اعتماد المجلس قراره   -٥١ ا صارت تتب ام بأنھ دير الع ة الم ة اإليراني أبلغت الحكوم

ة. ع أنشطتھا النووي ة عن جمي ذ  اآلن سياسة تقوم على اإلفشاء التام وبأنھا قررت تزويد الوكالة بصورة كامل ومن
ة من  ذلك الوقت أبدت إيران تعاونا فاعال وانفتاحا. ين الوكال ران بتمك ام إي ويتضح ذلك بوجه خاص من خالل قي

أ  ق بمنش وفير معلومات وإيضاحات تتعل إجراء معاينة غير مقيدة لجميع األماكن التي طلبت الوكالة زيارتھا، وبت
  وھذا تطور جدير بالترحيب. المعدات والمكونات المستوردة، وبتيسير إجراء مقابالت مع األفراد.

  
مال المعلومات التي قدمتھا إيران وستتخذ الوكالة اآلن جميع الخطوات الالزمة من أجل تأكيد صحة واكت  -٥٢

م  بشأن أنشطتھا النووية السابقة والراھنة. ي ل ة الت واد واألنشطة النووي ى أن الم ل عل وال يتوافر حتى تاريخه دلي
ووي. امج تسلح ن د تعلقت ببرن ا ق ا آنف ه  يسبق اإلعالن عنھا والتي أشير إليھ ذي اتبعت اء ال نمط اإلخف لكن نظرا ل

أن إيران في الماضي ف د ب تنتاج يفي ى اس إن الوكالة ستحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تكون قادرة على الخلوص إل
لمية. ووي مخصص حصرا لألغراض الس ران الن امج إي ة،  برن وافر للوكال تم أن يت دف يتح ذا الھ ن أجل ھ وم

ة. رن بس ميدانيا، نظام تحققي شديد المتان ذا النظام عن بروتوكول إضافي مقت ل ھ ى لمث ى وال غن ة عل ياسة قائم
  الشفافية التامة واالنفتاح الكامل من جانب إيران.

  
وفي ھذا السياق ُطلِب من إيران أن تواصل سياستھا القائمة على التعاون الفاعل عن طريق اإلجابة على   -٥٣

ات  ع ومعلوم ن مواق روريا م ة ض راه الوكال ا ت ع م ة جمي ن معاين ة م ين الوكال ة، وتمك اؤالت الوكال ع تس جمي
راد.و ى وجه  االتصال بجميع من ترى الوكالة ضرورة االتصال بھم من أف اك قضية تقتضي االستقصاء عل وھن

راء. وم الضعيف اإلث ذا  العجلة، أال وھي مصدر تلوث اليورانيوم الشديد اإلثراء واليوراني ع ھ ة تتب زم الوكال وتعت
  لك القضية.األمر مع عدد من البلدان التي يعد تعاونھا التام أساسيا لحسم ت

  
د بروتوكول إضافي والتصرف   -٥٤ وھناك تطور إيجابي يتمثل فيما أعلنته إيران مؤخرا بشأن اعتزامھا عق

ى المجلس اآلن مسودة البروتوكول اإلضافي،  وفقا ألحكام البروتوكول لحين بدء نفاذ البروتوكول. وتعرض عل
  التماسا للنظر فيھا.

  
ادة ويجدر الترحيب أيضا بقرار إيرا  -٥٥ وم وأنشطتھا المتصلة بإع إثراء اليوراني ن تعليق أنشطتھا المتعلقة ب

ذا )٣(المعالجة ران لھ ذ إي ول اإلضافي، من تنفي اق الضمانات والبروتوك ياق اتف ي س ق، ف ة التحق زم الوكال . وتعت
  القرار.

  
المجلس في  وسيخطر المدير العام المجلس بأي تطورات إضافية كي يمضي في النظر فيھا في اجتماع  -٥٦

  .، أو قبل ذلك إن اقتضت الضرورة ٢٠٠٤آذار/مارس 
 
انز   )٣( ة نات ي محط ة ف اردة مركزي ل أول ط وم داخ د اليوراني ادس فلوري ن س ة م ران وضعت كمي ى أن إي ارة إل در اإلش تج

دأت في ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٥التجريبية في  ا ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٩، وأنھا ب از تع ار جھ ألف من عشر في اختب قبي صغير يت
ى  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٣١وفي  آالت.  وم عل د اليوراني الحظ مفتشو الوكالة عدم تغذية الطاردات المركزية بغاز سادس فلوري

 الرغم من استمرار أعمال البناء والتركيب في الموقع.
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  ١المرفق 
 

 تسلسل أحداث  تقني تفصيلي
  

 تحويل اليورانيوم
  

 مرفق تحويل اليورانيوم
  
وفقا لما أفادت به ايران، كان مرفق تحويل اليورانيوم قائما أصال على تصميم قدمه مورد أجنبي في   -١

لمفروض أن يشيد المورد المحطة الالزمة لھذا الغرض بموجب عقد تسليم وكان من ا منتصف التسعينات. 
 ولم يقم المورد، حسبما أفادت به ايران، بتوريد أي معدات اليھا. ١٩٩٧المفتاح، إال أن العقد ألغي في عام 

اختبار  وأقرت ھيئة الطاقة الذرية االيرانية بتسلمھا من المورد المخطط الخاص بالمرفق، بما في ذلك تقارير
المعدات وبعض المعلومات التصميمية المتعلقة بالمعدات، إال أنھا أعلنت أن جميع أجزاء ومعدات المحطة قد 

 .١٩٩٩وبدأ تشييد المصنع في عام  صنعت محليا استنادا الى تصاميم تم وضعھا دون مساعدة خارجية. 
  
. ٢٠٠٠تموز/يوليه  ٣١الى الوكالة في  وتم تقديم معلومات تصميمية أولية عن مرفق تحويل اليورانيوم  -٢

ومنذ ذلك الحين تقوم الوكالة بالتحقق من المعلومات التصميمية في مصنع تحويل اليورانيوم على أساس منتظم 
، ٢٠٠٢وفي شباط/فبراير  بھدف رصد التقدم المحرز في عملية التشييد وتركيب المعدات ولوضع نھج رقابي. 

  قترح الى السلطات االيرانية.تم تسليم النھج الرقابي الم
  
غرض ھذا المرفق بأنه  ٢٠٠٠ووصفت المعلومات التصميمية التي قـُدمت الى الوكالة في تموز/يوليه   -٣

يتمثل في تحويل ركاز خام اليورانيوم ( أو أكسيد اليوارنيوم الثماني) الى ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي، 
طن  ٢٠٠وقيل ان قدرة التصميم االنتاجية ھي  معدن اليورانيوم الطبيعي.وسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، و
ووصف المرفق بأن لديه خطوط المعالجة التالية: تحويل ركاز خام  من سادس فلوريد اليورانيوم سنويا. 

اني اليورانيوم الطبيعي الى سادس فلوريد اليورانيوم؛ وتحويل سادس فلوريد اليورانيوم الضعيف االثراء الى ث
)؛ ٢٣٥-% من اليورانيوم٥طنا سنويا من ثاني أكسيد اليورانيوم الى مستوى نسبته  ٣٠أكسيد اليورانيوم (إثراء 

طنا سنويا من رابع فلوريد  ١٧٠وتحويل سادس فلوريد اليورانيوم المستنفد الى رابع فلوريد اليورانيوم (
عيف اإلثراء الى معدن يورانيوم ضعيف االثراء اليورانيوم المستنفد)؛ وتحويل سادس فلوريد اليورانيوم الض

)؛ وتحويل رابع ٢٣٥-% من اليورانيوم١٩ر٧كغم سنويا من معدن اليورانيوم الى مستوى نسبته  ٣٠(إثراء 
ووفقا للمعلومات التي قدمتھا ايران، يـُتوقع أن يبدأ، في  فلوريد اليورانيوم المستنفد الى معدن يورانيوم مستنفد.

، إدخال أول خطوط المعالجة في الخدمة (فيما يخص تحويل أكسيد اليورانيوم ٢٠٠٣/نوفمبر تشرين الثاني
  الثماني الى كربونات يورانيل األمونيوم).

  
، الحظ المفتشون أن ٢٠٠٢وأثناء قيام المفتشين بالتحقق من المعلومات التصميمية في المرفق في عام   -٤

أما المعلومات التصميمية  لى خط النتاج معدن اليورانيوم الطبيعي. خط معدن اليورانيوم المستنفد قد تغيـّر ا
فانھا تتضمن حاليا خطا اضافيا للتحويل الى  ثاني  ٢٠٠٣بريل أنيسان/ ٩المستوفاة التي قدمت الى الوكالة في 

 ١٩وفي رسالة مؤرخة  أكسيد اليورانيوم الطبيعي وخطا آخر للتحويل الى معدن اليورانيوم الطبيعي.
، أعلنت ايران أن الخط الخاص بإنتاج معدن اليورانيوم يـُمكن أن يـُستخدم إلنتاج مواد ٢٠٠٣/أغسطس آب

تدريع وأن الخط الخاص بإنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي من المعتزم أن يلبي احتياجات برنامج مفاعل 
  الماء الثقيل.
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  التجارب واالختبارات المتصلة بتحويل اليورانيوم
  
اإليضاحات التي قدمتھا ايران وھي أنھا أجرت اختبارات باستخدام مواد نووية على بعض األجزاء من   -٥

عملية التحويل وأن تلك العمليات استندت الى ما قدمه المورد من رسومات وتقارير اختبار، أثارت شكوكا، وال 
ب أكسيد اليورانيوم الثماني وتنقية سيما نظرا ألن خطوات عملية التحويل المتسمة بطابع أبسط (من قبيل تذوي

ووفقا لما أفاد به خبراء الوكالة، ال يتسق  اليورانيوم باستخدام أعمدة نبضية) قد أجريت عليھا اختبارات شاملة. 
نھج كھذا مع الممارسة المتبعة عادة وھي أن يتم أوال اعتماد العمليات والقيام بإنتاج على نطاق تجريبي قبل 

  لتصميم النھائي لمحطة تحويل تجارية وتشييدھا.المضي الى وضع ا
  
، بأنھا أجرت بعض  ٢٠٠٣، أقرت ايران، في آب/أغسطس GOV/2003/63وحسبما أشير في الوثيقة   -٦

التجارب التطبيقية على تحويل اليورانيوم في أوائل التسعينات، وھي تجارب كان من المفروض أن تبلغ عنھا 
  اتفاق الضمانات.ايران وفقا اللتزاماتھا بموجب 

  
، تلقت الوكالة إقرارا، خالفا لرسائل ايران السابقة، مفاده أن المواد ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٩وفي   -٧

ذات األھمية في تحويل اليورانيوم (وھي كربونات يورانيل األمونيوم وثالث أكسيد اليورانيوم ورابع فلوريد 
تكون جميعھا قد أنتجت في إطار تجارب مختبرية وتطبيقية (كميات اليورانيوم وسادس فلوريد اليورانيوم) تكاد 

تشرين الثاني/نوفمبر  ١وفي  دون أن تـُبلغ الوكالة بھا. ١٩٩٣و  ١٩٨١بالكيلوغرام) في الفترة ما بين عامي 
، أوضحت ايران األمر بأنه، نظرا لمشاركة عنصر أجنبي في تصميم وتشييد مرفق تحويل اليورانيوم، ٢٠٠٣

إنھاء البحوث التطويرية المحلية بشأن رابع فلوريد اليورانيوم وسادس فلوريد  ١٩٩٣تقّرر في عام فقد 
وفضال عن ذلك، أوضحت أن المرافق المتصلة بالتجارب على رابع فلوريد اليورانيوم وسادس  اليورانيوم.

وھذه  ن النفايات في كاراج.فلوريد اليورانيوم قد فـُكـّكت وأنه تم نقل المعدات الخاصة بذلك الى مكان خز
  المعلومات جار تقييمھا من جانب الوكالة.

  
موجز لتجارب معالجة رئيسية أجرتھا ايران  ١وتيسيرا للرجوع الى المعلومات، يرد في الجدول   -٨

  باستخدام يورانيوم مستورد، استنادا الى معلومات متاحة حاليا للوكالة.
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  تھا ايران باستخدام يورانيوم مستورد: تجارب معالجة رئيسية أجر١الجدول 

  
سنة 
 االستيراد

نوع المواد
 االستخدامات من جانب ايران وحجمھا

كغم ٢٠ ١٩٧٧
أكسيد 

اليورانيوم 
الثماني 

  (المستنفد)

ام  • اني من الضمانات في ع وم الثم يد اليوراني اء أكس م اعف بناء على طلب ايران، ت
  ).١٩٩٨(وألغي االعفاء في عام  ١٩٧٨

  
وأبلغت الوكالة  ١٩٩٣و  ١٩٨١تمت أنشطة المعالجة في الفترة ما بين عامي   •

كغم من أكسيد  ٥ر٢. وأعلن عن فواقد معالجة قدرھا ١٩٩٨بھا في عام 
  اليورانيوم الثماني من جراء التجارب.

  
كغم ٥٠

ثاني أكسيد 
اليورانيوم 
  (المستنفد)

ام  • ي ع ن الضمانات ف وم م يد اليوراني اني أكس اء ث م اعف ران، ت ب اي ى طل اء عل بن
  ).١٩٩٨اء في عام (وألغي االعف ١٩٧٨

  
ين عامي   • ا ب رة م ود في الفت  ١٩٩٣و  ١٩٨٥أجريت البحوث المتصلة بصنع الوق

ام  ي ع ا ف ة بھ ت الوكال ود وأبلغ ر صنع الوق ي مختب د ١٩٩٨ف ن فواق ن ع ؛ وأعل
درھا  ة ق ذه  ١٣ر١معالج راء ھ ن ج تنفد م وم المس يد اليوراني اني أكس ن ث م م كغ

  التجارب.
  
ام  تجارب مختبرية باستخدام  • ا في ع غ عنھ وم، أبل يد اليوراني اني أكس ات من ث كمي

امي  ١٩٩٨ ين ع ا ب رة م ي الفت تخدمت ف د اس د وق ا فواق ى أنھ  ١٩٩٣و  ١٩٨٩عل
  إلنتاج رابع فلوريد اليورانيوم في مركز طھران للبحوث النووية.

  
ام  المستھدفة كبسوالت ثاني أكسيد اليورانيوم  • رة من ع ى  ١٩٨٨أنتجت في الفت ال

ة باستخدام نحو  ١٩٩٢عام  ا النووي م ٦ر٩في مركز أصفھان للتكنولوجي من  كغ
ام  فواقد عملياتثاني أكسيد اليورانيوم، سبق أن أبلغ عنھا أنھا  ، ومن ١٩٩٨في ع

م  ذي ت ك وال اتج عن ذل وم الن ا البلوتوني ي؛ أم ران البحث ـّعت في مفاعل طھ ثم شـُع
ـُّزن د خ ة فق وث النووي ران للبح ز طھ ي مرك له ف ع  فص تھدفةم والت مس  كبس

  مـُشعـّععة غير معالجة في المركز المذكور.

طن ١٩٨٢٥٣١
ركاز أكسيد 

اليورانيوم 
الثماني 

  (الطبيعي)

ين عامي ٨٥تمت معالجة • ا ب  ١٩٨٢كغم من أكسيد اليورانيوم الثماني في الفترة م
ام  ١٩٩٣و  ي ع ا ف ة بھ ت الوكال د أبلغ وم وق اء اليوراني ر كيمي ي مختب ؛ ١٩٩٨ف

  كغم من جراء التجارب. ٤٥فواقد معالجة قدرھا  وأعلن عن
  
كغم من ثاني أكسيد  ١٢ر٢، تم انتاج نحو ١٩٨٧و  ١٩٨٢في الفترة ما بين عامي   •

ام  ن في ع اني، أعل وم الثم يد اليوراني د ١٩٩٨اليورانيوم باستخدام أكس ا فواق . بأنھ
واد األخ ض الم ب بع ى جان وم، ال يد اليوراني اني أكس ن ث ة م ذه الكمي رى، وھ

امي  ين ع ا ب رة م ي الفت تخدمت ف اج  ١٩٩٣و  ١٩٨٩اس ع  ١٠النت ن راب م م كغ
  فلوريد اليورانيوم في مركز طھران للبحوث النووية.

م ١٩٩١١٠٠٥ كغ
ادس  س
د  فلوري
وم  اليوراني

  (الطبيعي)

ة في ١ر٩ • ار طاردات مركزي وم استخدمت الختب د اليوراني كغم من سادس فلوري
 .٢٠٠٢و  ١٩٩٩ائية في الفترة ما بين عامي شركة قاالي الكھرب

م ٤٠٢ كغ
د  رابع فلوري
وم  اليوراني

  (الطبيعي)

وم في ٣٧٦ر٦تم تحويل • ى معدن يوراني وم ال د اليوراني  ١١٣كغم من رابع فلوري
بأل ة ت غ نحو تجربة أجريت في مختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض؛ وكمي

ام كغم من رابع فلوريد الي ٩ر٤ ن في وقت سابق من ع وم أعل ا  ٢٠٠٣وراني بأنھ
اج  تخدمت النت د اس ات، ق د عملي ي  ٦ر٥فواق وم ف د اليوراني ن سادس فلوري م م كغ

  .١٩٩٣و  ١٩٩١مركز طھران للبحوث النووية في الفترة ما بين عامي 
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 ٤٠١ر٥ 
اني  م ث كغ
يد  أكس
وم  اليوراني

  (الطبيعي)

تخد٤٤ • وم اس يد اليوراني اني أكس ن ث م م اج كغ ية وانت دة نبض ار أعم ي اختب مت ف
  قريصات في مختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض.

  
ين  • راوح ب ة تت عيع كمي م تش ارب  ٢و  ١ ت ي تج وم ف يد اليوراني اني أكس ن ث م م كغ

ن  ابر ب رات ج ي مختب ا ف د جرت معالجتھ ي، وق ران البحث ي مفاعل طھ أجريت ف
  حيان المتعددة األغراض.

  
  اني أكسيد اليورانيوم استخدمت في انتاج رابع فلوريد اليورانيوم.كغم من ث ٢ر٧  •

م ١٩٩٣٥٠ كغ
دن  مع
  اليورانيوم

الليزر البخاري ٨ • ري ب كغم من معدن اليورانيوم استخدمت لتجارب الفصل النظي
ام  ن ع رة م ي الفت ذري ف ام  ١٩٩٩ال ى ع وث  ٢٠٠٠ال ران للبح ز طھ ي مرك ف

  النووية.
  
الليزر البخاري  ٢٢  • كغم من معدن اليورانيوم استخدمت لتجارب الفصل النظيري ب

وبر  رين األول/أكت ن تش رة م ي الفت ذري ف باط/فبراير  ٢٠٠٢ال ى ش ي  ٢٠٠٣ال ف
باد.آموقع لشقر

  
تنفذ و ٢٠، استوردت ايران ١٩٧٧وفي عام   -٩ اني المس وم الثم يد اليوراني م من أكس اني  ٥٠كغ م من ث كغ

ام  ، تم إعفاء ھذه المواد من الضمانات. ١٩٧٨وبناء على طلب ايران في عام  أكسيد اليورانيوم المستنفد. وفي ع
ران ١٩٨٢ توردت اي ام  ٥٣١، اس ي ع ا ف ة بھ ي، أبلغت الوكال اني الطبيع وم الثم يد اليوراني از أكس ن رك ا م طن
١٩٩٠.  

  
وم  على التوالي، ١٩٨٤و  ١٩٨١وفي عامي   -١٠ اء اليوراني ر لكيمي ييد مختب ا بتش وردا أجنبي كلـّفت ايران م

ة. رين  ومختبر لصنع الوقود في مركز أصفھان للتكنولوجيا النووي ذين المختب ة عن وجود ھ م اإلفصاح للوكال وت
ا رسميا في  ١٩٩٣أثناء زيارة قام بھا في عام  ة بھ ام نائب المدير العام لشؤون الضمانات آنئذ، وأبلغت الوكال ع

ين عامي ١٩٩٨ ا ب ر صنع ١٩٩٣و  ١٩٨١. وفي الفترة م وم ومختب اء اليوراني ر كيمي ران في مختب ، أجرت اي
يد  اني أكس ن الضمانات، وث ى م تنفد المعف اني المس وم الثم يد اليوراني ا تضمنت أكس غ عنھ م يبل طة ل ود أنش الوق

رتين اليورانيوم المعفى من الضمانات كذلك، وركاز أكسيد اليورانيوم الثم اه).  ١٢و  ١١اني (أنظر الفق م   أدن ول
رانيين. ١٩٩٨تبلغ الوكالة بھذه األنشطة إال في عام  ة ومسؤولين اي ين الوكال ة تمت ب  وذلك بعد مناقشات مطول

ام  ذكورة في ع واد الم ا ١٩٩٨وألغي اإلعفاء بشأن الم ا في مركز أصفھان للتكنولوجي ا تبقى منھ م خزن م ، وت
ام ١٩٩٨وفي عام  النووية.  ذ ع ر صنع ١٩٨٧، أعلنت ايران أن مختبر كيمياء اليورانيوم قد أغلق من ا مختب . أم

  الوقود فھو مازال قيد التشغيل.
  
، أجريت في مختبر كيمياء اليورانيوم أنشطة معالجة تضمنت ١٩٩٣و  ١٩٨١وفي الفترة ما بين عامي   -١١

اني  ٢٠ كمية أكسيد اليورانيوم الثماني المستنفد المعفى البالغة وم الثم يد اليوراني از أكس ة رك كغم وبعضا من كمي
ة  طنا. ٥٣١الطبيعي البالغة  تنفد البالغ اني المس وم الثم يد اليوراني ة أكس م  ٢٠ومن أصل كمي ا، ت م المشار اليھ كغ
ام  كغم بأنھا فواقد عمليات. ٥ر٢عن  ١٩٩٨اإلبالغ في عام  ران في ع ا أبلغت اي ة  ١٩٩٨كم ا عالجت كمي بأنھ

أن  ٥٣١كغم من الـ  ٨٥ تبلغ د  ٤٥طنا من ركاز أكسيد اليورانيوم الثماني، وھي كمية أعلن ب ا ھي فواق م منھ كغ
  عمليات.

  
ام  ١٩٨٥وخالل الفترة من عام   -١٢ ة ع ود إلجراء بحوث في ١٩٩٣حتى نھاي ر صنع الوق ، استخدم مختب

 ّ ـ صنع الوقود، وكان النشاط الرئيسي في ھذا الصدد ھو صنع أقراص ملبـ ة ال اني  ٥٠دة باستخدام كمي م من ث كغ
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اك  أكسيد اليورانيوم المستنفد المعفى. وأبلغت ايران عن وجود مختبر صنع الوقود وعن معالجة المواد النووية ھن
  كغم من المواد ھي فواقد عمليات. ١٣و١، وھو الوقت الذي أعلنت فيه أن ١٩٩٨في عام 

  
يد ، أ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٩وفي رسالة مؤرخة   -١٣ اني أكس ل ث قرت ايران بأنھا أجرت تجارب على تحوي

اء  رات الكيمي ي مختب ك ف عينات وذل الل التس ري خ اق مختب ى نط وم عل د اليوراني ع فلوري ى راب وم ال اليوراني
ه  تنفد المستورد المشار الي وم المس االشعاعية بمركز طھران للبحوث النووية باستخدام بعض ثاني أكسيد اليوراني

رة ال ابقة. في الفق ى آب/أغسطس  س ع ٢٠٠٣وحت اج راب ى إنت ة تجارب عل م تجر أي ا ل ّدعي أنھ ران ت ، كانت اي
ه  فلوريد اليورانيوم.  ات في تموز/يولي ل النفاي ائج تحلي ـّنت نت ي  ٢٠٠٣ولم تقر ايران بھذا النشاط إال بعدما بي الت

ت ة مس واد نووي ا م ام تناولت عينات أخذت لغرض التحقق من تجارب استخدمت فيھ ، وجود ١٩٩١وردة في ع
وم الطبيعي.  د اليوراني ع فلوري ا مع راب تنفد ممزوج يد  رابع فلوريد اليورانيوم المس اني أكس أن ث ران ب وأقرت اي

د تجارب أجريت  ه فواق ران بأن اليورانيوم المستخدم كان جزءا من ثاني أكسيد اليورانيوم الذي سبق أن أعلنت اي
  في مختبر صنع الوقود.

  
ع ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٩وفي   -١٤ ، قدمت ايران مزيدا من التفاصيل عن ھذه التجارب المتصلة براب

ى ١٩٩٣و  ١٩٨٧فلوريد اليورانيوم، فأعلنت أنه، في الفترة ما بين عامي  وم عل د اليوراني ع فلوري اج راب م إنت ، ت
الة وتم التوسع في عرض  نطاق تجارب تطبيقية في مختبرات الكيمياء االشعاعية.  ذلك في رس ھذه المعلومات ك

وبر  ٢١ايران المؤرخة  ـُقد في  ٢٠٠٣تشرين األول/أكت اع الحق ع اني/نوفمبر  ١وفي اجتم . ٢٠٠٣تشرين الث
ة  ة رطب اليب إنتاجي ار أس وم اختب د اليوراني ع فلوري اج راب ى انت ارب عل ملت التج د ش ات، فق ذه المعلوم ا لھ ووفق

كغم من ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي  ١٢ر٢، تم انتاج زھاء ١٩٨٧و  ١٩٨٢وفي الفترة ما بين عامي  وجافة.
د  ه فواق ه بأن غ عن د أبل في مختبر كيمياء اليورانيوم باستخدام ركاز أكسيد اليورانيوم الثماني المستورد الذي كان ق

ام واحد من ثاني واستخدمت ھذه المواد، باالضافة الى كيلوغر . أعاله). ١١(أنظر الفقرة  ١٩٩٨عمليات في عام 
غ  ١ر٢٣، و ١٩٩١أكسيد اليورانيوم المستورد في عام  د أبل ان ق ذي ك تنفد ال وم المس كغم من ثاني أكسيد اليوراني

أعاله)، من أجل انتاج رابع  ١٢بأنه فواقد عمليات في مختبر كيمياء اليورانيوم (أنظر الفقرة  ١٩٩٨عنه في عام 
م  ء االشعاعية عن طريق استخدام األسلوب الرطب.فلوريد اليورانيوم في مختبرات الكيميا ك، ت وباالضافة الى ذل

ام  ٢ر٥انتاج  كغم من رابع فلوريد اليورانيوم باألسلوب الجاف، باستخدام ثاني أكسيد اليورانيوم المستورد في ع
  بوصفه المادة المصدرية. ١٩٩١

  
وم و  كغم من ٠ر٢، تم انتاج ١٩٩٢و  ١٩٩١وفي الفترة ما بين عامي   -١٥ م  ٤ر٤٥ثالث أكسيد اليوراني كغ

وم  يد اليوراني از أكس اء االشعاعية، باستخدام بعض من رك رات الكيمي من كربونات يورانيل األمونيوم في مختب
  كمادة مصدرية. ١٩٨٢الثماني المستورد في عام 

  
ارير٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١وفي   -١٦ ديم تق ى تق دبير تصحيحي، عل رات  ، وافقت ايران، كت عن تغي

المخزون فيما يتعلق بمختبر كيمياء اليورانيوم ومختبر صنع الوقود ومختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض 
  ومرفق كاراج لخزن النفايات، وكذلك معلومات تصميمية لمرفق خزن النفايات.

  
ل وسيعتمد التقييم النھائي للمعلومات المقدمة بشأن تجارب التحويل ھذه على ن  -١٧ تائج التحليل المتلف وتحلي

  العينات البيئية وعلى تقييم التقارير المتصلة بالتجارب التي قدمتھا ايران.
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ي (  -١٨ وم طبيع تيراد يوراني ب اس وم، و  ١٠٠٥وعق د اليوراني ادس فلوري ن س م م ع  ٤٠٢كغ ن راب م م كغ
ام  ٤٠١ر٥فلوريد اليورانيوم، و ران عددا من التجارب ، ١٩٩١كغم من ثاني أكسيد اليورانيوم) في ع أجرت اي

 على نطاق مختبري، في مختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض الكائنة في مركز طھران للبحوث النووية. 

ا  ٢٠٠٣ولم تقر ايران إال في آذار/مارس  واد المستوردة، كم ة الم ا حال ا. أم ة المشار اليھ باستيراد المواد النووي
  ن، فھي كما يلي:ھو معلن عنھا في الوقت الراھ

  
د  ١ر٩كغم، اكتشف أن كمية تبلغ  ١٠٠٥من أصل كمية سادس فلوريد اليورانيوم البالغة   •   كغم ق

د  فقدت من األسطوانتين التي قيل انه تم فيھما نقل المادة المشار اليھا.  ذه ق د ھ ة الفق وكانت حال
اع درجات اء خزن  عزتھا ايران أصال الى حدوث تبخر من المادة ناشئ عن ارتف الحرارة أثن

ادة،  ي شركة  الم ة ف ار طاردات مركزي ادة الختب ك الم تخدمت تل ا اس رت اآلن بأنھ ا أق إال أنھ
  قاالي الكھربائية، كما جاء ذكره أعاله.

  
ة   •   وم البالغ ل  ٤٠٢من أصل كمية رابع فلوريد اليوراني م تحوي م ، ت دن  ٣٧٦ر٦كغ ى مع م ال كغ

، وذكرت، في حزيران/يونيه ٢٠٠٣التحويل في آذار/مارس  وأعلنت ايران عن ھذا اليورانيوم.
ن  ١١٣، أن التحويل المذكور قد تحقق من خالل ٢٠٠٣ ابر ب رات ج ة أجريت في مختب تجرب

ران ٢٠٠٣وفي تشرين األول/أكتوبر  حيان المتعددة األغراض في أوائل التسعينات.  ، أقرت اي
د استخدمت  ا كانت ق ع فل ٩ر٤٣أيضا بأنھ م من راب ى كغ ه ال وم من أجل تحويل د اليوراني وري

  سادس فلوريد اليورانيوم، كما ذكر أعاله.
  

ة   •   وم البالغ غ  ٤٠١ر٥من أصل كمية ثاني أكسيد اليوراني ة تبل م، استخدمت كمي في  مكغ ٤٤كغ
ن  ابر ب رات ج ك في مختب اج قريصات وذل ى انت اختبار عملية العمود النبضي وفي تجارب عل

ه  ض. حيان المتعددة األغرا ين حزيران/يوني ا ب رة م ك، في الفت ى ذل م، باالضافة ال  ١٩٨٧وت
و ١، تشعيع كميات ضئيلة من ثاني أكسيد اليورانيوم (يتراوح حجمھا بين ١٩٩٩وشباط/فبراير 

ي، في إطار نحو  ٢ ران البحث ى  ٥٠كغم) في مفاعل طھ ات ال ذه الكمي د أرسلت ھ ة، وق تجرب
ودMIXة (المرفق ــود والكسنون المشعمرفق إنتاج نظائر الموليبدنوم والي -) من أجل فصل الي

د استخدمت ٢٠٠٣. وفي تشرين األول/أكتوبر ١٣١ م من  ٢ر٧، أقرت ايران بأنھا كانت ق كغ
  ثاني أكسيد اليورانيوم في تجارب تحويل لغرض انتاج رابع فلوريد اليورانيوم.

  
تيرادھ  -١٩ أن اس رات المخزون بش ارير عن تغي ران تق دمت اي ابقة، وق رة الس ي الفق ا ف ار اليھ واد المش ا الم

ة  وكذلك بشأن معالجة ھذه المواد الحقا.  واد النووي اس الم ارير عن قي ادي وتق وائم الجرد الم ران ق كما قدمت اي
تعكس الحالة الراھنة للمواد النووية الموجودة في مختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض، بما في ذلك معدن 

  صات ثاني أكسيد اليورانيوم والنفايات المحتوية على  يورانيوم.يونترات اليورانيل وقراليورانيوم 
  
ألف   -٢٠ ومختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض، الذي أعلن أنه أجري فيھا عديد من تلك التجارب، تت

ام  ة المستوردة في ع واد النووي ل باستخدام الم ا أنشطة تحوي م االعالن عن . ١٩٩١من عدة غرف تمت فيھ وت
ارس  ي آذار/م ة ف ق للوكال ايو ٢٠٠٣المرف ي أيار/م رات ٢٠٠٣. و ف ة بمختب ات تصميمية متعلق ، وردت معلوم

ر  جابر بن حيان المتعددة األغراض وبدأ التحقق منھا.  ا غي وأبلغت ايران بأن المعلومات التصميمية المشار اليھ
  مكتملة بعد وطـُلب منھا تقديم صيغة مستوفاة لھا.
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  انتاج واستخدام سادس فلوريد اليورانيوم

  
د   -٢١ ادس فلوي ة س ر معالج م تج ه ل ب، بأن ت قري ى وق ا، حت ة إعالنھ لطات االيراني لطات الس ررت الس ك

الطرد ١٩٩١اليورانيوم المستورد في عام  ة ب ارات متعلق ة اختب د استخدامه في أي ، وأنه لم يجر على وجه التحدي
ة  من االختبارات.  المركزي أو االثراء أو سواھا د الكمي القول إن فق ة بعض األمور ب وعلـّلت السلطات الحكومي

د  ١ر٩الضئيلة من سادس فلوريد اليورانيوم ( واد ق ا الم ين استوردت فيھم كغم) من األسطوانتين الصغريين اللت
ى أنش تناد ال ة باالس ه الوكال ن في ل تطع و تعلي ي صماماتھما، وھ ا عن حدوث تسريب ف ون ناجم ة يك طتھا التقني

، بأنھا ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣بيد أن ايران أقرت، في المعلومات المقدمة في  المتصلة بالتقييم والتحقق. 
ار آالت للطرد المركزي في ورشة  ١ر٩استخدمت  وم المستورد من أجل اختب د اليوراني كغم من سادس فلوري

ام ٢٠٠٢و  ١٩٩٩شركة قاالي الكھربائية في الفترة ما  بين عامي  ، وذلك قبل تفكيك مرفق االختبار في نھاية ع
. وھذه المواد معلن عنھا حاليا بأنھا مواد عالقة بالمعدات المفككة المخزونة في الوقت الراھن في المحطة ٢٠٠٢

  التجريبية إلثراء الوقود.
  
ام   -٢٢ ي ع تورد ف وم المس د اليوراني ادس فلوري ة س ا حاوي طو١٩٩١أم ي أس ة، وھ رة مالباقي ـانة كبي ن ــ
ليمة.    B-type 30رازـــط ة س ا في حال دا أنھ ة، وب د  مخزونة حاليا في ناتانز، فقد عرضت على مفتشي الوكال بي

ا، اول محتوياتھ ل متلف يتن ات إلجراء تحلي زم أخذ عين ذا  أنه يل ة لھ دات الالزم يتم حال تركيب المع ا س وھو م
  اسات غير متلفة من أجل التأكد من وجود يورانيوم طبيعي.وفي غضون ذلك، أخذت عينات بيئية وقي الغرض.

  
وم،   -٢٣ د اليوراني اج سادس فلوري ار انت ة الختب واد نووي وخالفا إلعالناتھا السابقة ومفادھا أنھا لم تستخدم م

ين عامي  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١أقرت ايران في رسالتھا المؤرخة  ا ب  ١٩٨٧بأنھا أجرت، في الفترة م
ى ١٩٩٣و  ة عل تعدادات لتجارب تطبيقي ة، اس ران للبحوث النووي ، في مختبرات الكيمياء االشعاعية بمركز طھ

د استورد في  ٩ر٤٣سادس فلوريد اليورانيوم باستخدام تلقيمات تبلغ  ان ق كغم من رابع فلوريد اليورانيوم الذي ك
ك الحين١٩٩١عام  ذ ذل ا من وبر  ١٢وفي  . . أما معدات المختبر المعني فقد تم تفكيكھ ، ٢٠٠٣تشرين األول/أكت

ة  عـُرضت المعدات لغرض التحقق من جانب الوكالة في حاوية موجودة في مركز كاراج للبحوث النووية المتعلق
وم. ٦ر٥بالطب والزراعة، ومعھا عدد من األسطوانات التي تحتوي على زھاء  د اليوراني  كغم من سادس فلوري

  ا الصدد على نتائج أخذ العينات البيئية وتقييم سجالت التجارب التي قدمتھا ايران.وسيعتمد التقييم النھائي في ھذ
  
ي   -٢٤ اني/نوفمبر  ١وف رين الث ق ٢٠٠٣تش ا يتعل زون فيم رات المخ ارير تغي ليم تق ى تس ران عل ت اي ، وافق

اراج بمختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض والمحطة التجريبية إلثراء الوقود ومرفق خزن النفا ات في ك ي
  وتوفير معلومات تصميمية متعلقة بھذه المرافق.

  
  انتاج معدن اليورانيوم 

  
ارس   -٢٥ ي آذار/م ام ٢٠٠٣ف ي ع تورد ف وم المس د اليوراني ع فلوري م راب أن معظ ة ب ران الوكال ت اي ، أبلغ

ـقد تم تحويله الى معدن اليورانيوم في مختبرات جابر بن حيان خالل الفت ١٩٩١ ا بــــ ـين عامرة م  ١٩٩٥ي ـــــ
ا. تجربة.  ١١٣في سياق  ٢٠٠٠و  ه حين إجرائھ ذي أجريت في ذه التجارب وال المرفق ال ة ھ  ولم تـُعلن للوكال

ايو  ا في أيار/م ي قامت بھ يش الت ة التفت ذه التجارب خالل عملي وتحققت الوكالة من المواد النووية الناتجة عن ھ
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رات٢٠٠٣ ة ذات  ، وقامت ايران بتسليم تقارير تغي واد النووي اس الم ارير قي ادي وتق وائم الجرد الم المخزون وق
  الصلة، فضال عن معلومات تصميمية مستوفاة متعلقة بمختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض.

  
، سلمت ايران بأن القدرات الخاصة بإنتاج معدن ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١وفي رسالتھا المؤرخة   -٢٦

  ت ھي األخرى يـُعتزم استخدامھا في برنامج ايران إلثراء الليزر (أنظر المناقشة أدناه).اليورانيوم كان
  

  تجارب إعادة المعالجة
  
ارس   -٢٧ ي آذار/م ام ٢٠٠٣ف ي ع تورد ف وم المس يد اليوراني اني أكس ران أن بعض ث رت اي د  ١٩٩١، ذك ق

اني ، أبلغت ا٢٠٠٣وفي نيسان/ابريل  استخدم في تجارب لغرض صنع قريصات.  أن بعض ث ة ب ران الوكال ي
ي بتشعيع  ران البحث ام في مفاعل طھ ا يشمل القي اج النظائر بم أكسيد اليورانيوم قد استخدم أيضا في تجارب إنت

ود.  دنوم والكسنون والي ك فصل الموليب د ذل وم الطبيعي المستھدف وبع يد اليوراني ل من  كبسوالت ثاني أكس وقي
  لمحتوية على  يورانيوم والناتجة عن ھذه التجارب قد أرسلت الى أصفھان.جانب ايران ان النفايات السائلة ا

  
ة   -٢٨ التھا المؤرخ ي رس وبر  ٢١وف رين األول/أكت يد ٢٠٠٣تش اني أكس عيع كبسوالت ث ران بتش رت اي ، أق

ة  وم في خلي ى الفصل الالحق للبلوتوني ي وبالتجارب عل ران البحث تھدفة في مفاعل طھ اليورانيوم المستنفد المس
ين عامي ـــة فـــة قائمـــساخن ا ب  ١٩٨٨ي مبنى األمان النووي التابع لمركز طھران للبحوث النووية في الفترة م

  . ولم يسبق أن أبلغت الوكالة باألنشطة المشار اليھا وال بالبلوتونيوم المفصول.١٩٩٢و 
  
ين   -٢٩ ا ب رة م ي الفت ـُقدت ف ي ع ات الت ي االجتماع وبر ٢٧وف رين األول/أكت اني/نوفمبر  ١و تش رين الث تش

وذكرت إيران أن تلك التجارب  ، قـُدمت معلومات إضافية عن التجارب المشتملة على اليورانيوم المستنفد.٢٠٠٣
ادة  اء إع ال كيمي ي مج رات ف اب خب ووي واكتس ود الن أن دورة الوق ارف بش اب مع ل اكتس ن أج ت م د أجري ق

ة. رة  المعالج ي الفت ذكورة ف ارب الم ت التج امي وأجري ين ع ا ب ى  ١٩٩٢و  ١٩٨٨م تملت عل ن  ٧واش م م كغ
ة  ا النووي ز اصفھان للتكنولوجي ي مرك دادھا ف م إع ي ت دة الت ة أو الملب وم المكبوس يد اليوراني اني أكس قريصات ث

ام  ران، في ع ى طلب اي ام ١٩٧٨باستخدام يورانيوم مستنفد أعفي من الضمانات، بناء عل غ ١٩٩٧. وفي ع ، أبل
ود. عن ھذه المواد بأ ر صنع الوق ى تشعيع الكبسوالت  نھا فواقد عمليات في مختب ران البحث م في مفاعل طھ وت

ود  دنوم والي اج نظائر الموليب المحتوية على القريصات لفترة أسبوعين كما ھي العادة، باالرتباط مع مشروع النت
تن والكسنون من النواتج االنشطارية. ري، اس ى نطاق مختب وم عل وركس وتم فصل البلوتوني ة بي ،  Purexادا لعملي

ا في  م تفكيكھ ه ت ران أن ول إي ة مدرعة تق في موقع مركز طھران للبحوث النووية داخل ثالث وحدات قياس مغلق
ا، في مستودع ملحق بمركز أصفھان  ١٩٩٢عام  ة بھ دات المتعلق ى جنب مع المع ثم تخزينھا بعد ذلك، جنبا إل

  للتكنولوجيا النووية 
  
ا  ٧ة بأنه تم استخدام ما مجموعه نحو وأبلغت الوكال  -٣٠ ـُععت  ٣كغم من ثاني أكسيد اليورانيوم، منھ م ش كغ

كغم والمتمثلة في كبسوالت ثاني أكسيد اليورانيوم  ٤أما باقي الكمية البالغة  وعـُولجت لغرض فصل البلوتونيوم. 
ران  ع مركز طھ ا في موق م تخزينھ م تخزين المستھدفة المشععة فقد أودعت في حاويات وت ة؛ وت للبحوث النووي

اس؛ في حين  البلوتونيوم المفصول في أحد مختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض عقب تفكيك وحدات القي
  تم التخلص من النفايات في "قم".
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ات ٢٠٠٣وفي أب/أغسطس   -٣١ م تخزين النفاي اراك حيث ت ، زار مفتشو الوكالة مكان خزن النفايات في أن
ددة  أعاله.  ٢٧ا في الفقرة المشار اليھ ان المتع ن حي ابر ب رات ج ى مختب ات ال ذه النفاي ل ھ ى نق ووافقت ايران عل
  األغراض.

  
ة عن ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١وفي   -٣٢ واد النووي ارير حصر الم ع تق ليم جمي ، وافقت ايران على تس

ام  ن ع رة م اني أ ١٩٨٨الفت والت ث ي تغطي صنع كبس ت الحاضر وھ ى الوق تھدفة، حت وم المس يد اليوراني كس
ة. ات النووي ى  وتشعيعھا والمعالجة الالحقة لھا، وخزن باقي المواد والنفاي ران عل ك، وافقت اي ى ذل وباالضافة ال

ة  ا النووي ز أصفھان للتكنولوجي ي مرك ة ف ة القائم واد النووي ذه األنشطة والم ات تصميمية تشمل ھ ليم معلوم تس
  دة األغراض.ومختبرات جابر بن حيان المتعد

  
ان ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١وفي   -٣٣ ن حي ابر ب رات ج ، عرضت إيران على مفتشي الوكالة في مختب

ر المعالجة. تم  المتعددة األغراض كال من البلوتونيوم المفصول والكبسوالت المستھدفة المشععة غي ـُتوقع أن ي وي
ل أن ي يحتم واد الت ن الم ذلك م واد، وك ذه الم ن ھ ق م ة  التحق اء عملي ة، أثن اس المفكك دات القي ة بوح ون عالق تك

  التفتيش الوشيكة.
  

  إثراء اليورانيوم
  

  اإلثراء بالطرد المركزي الغازي
  
باط/فبراير   -٣٤ ي ش الطرد ٢٠٠٣ف راء ب ي إث ود محطت ة، بوج ارات الوكال ى استفس ران، ردا عل رت اي ، أق

ة  ا: المحطة التجريبي انز وھم ييد في نات ى المركزي قيد التش ود عل راء الوق ود والمحطة الضخمة إلث راء الوق إلث
اري. اق تج باط/فبراير  نط ي ش االي ٢٠٠٣وف ركة ق ة لش ة التابع أن الورش ا ب ة أيض لطات اإليراني رت الس ، أق

ات  ة عملي دم إجراء أي ادت بع ا أف الكھربائية المقامة في طھران تستخدم في إنتاج مكونات للطرد المركزي، لكنھ
االي ذات صلة ببرنامجھ ا لتطوير اإلثراء بالطرد المركزي بما ينطوي على استعمال مواد نووية، ال في شركة ق

ا في  الكھربائية وال في أي مكان آخر في إيران. د جرت إم ارات ق ع االختب إن جمي ران، ف ه اي ادت ب ا أف ووفقا لم
ام وسط فراغي أو باستخدام دراسات محاكاة. أن برن ون ب اد المسؤولون االيراني ام وأف د استھل في ع راء ق ج اإلث

راع  ١٩٩٧ راءات اخت ل منشورات وب ا مصادر مفتوحة، من قبي وأنه برنامج محلي ويستند الى معلومات تتيحھ
  علمية.

  
ي   -٣٥ رانيين، ف ع مسؤولين اي ا الطرد المركزي م ة المختصين بتكنولوجي راء الوكال ق من خب ع فري واجتم

ن  رة م ى  ٧الفت ه  ١١ال راء ، ٢٠٠٣حزيران/يوني ران لإلث امج اي أن برن ى إيضاحات بش ة الحصول عل لمحاول
ام  ا استھلت في ع ل انھ ي قي ة، الت ال التصميمية والتطويري أن األعم ا ب بالطرد المركزي، وبخاصة بشأن إفادتھ

ارات ١٩٩٧ اة واسعتي النطاق، وأن اختب ، تستند الى معلومات مستقاة من مصادر مفتوحة ومن نمذجة ومحاك
د أجريت دون دّوارات الطر ة ق ة االيراني ة الذري ة الطاق ى ھيئ ر وفي مبن ر خبي ة أمي د المركزي القائمة في جامع

ه  استخدام مواد نووية. ، ٢٠٠٣وأعقبت ھذه االجتماع جولة من المناقشات التقنية تمت في طھران، في تموز/يولي
ران، في واجتماعات أخرى عقدھا الخبراء المختصون بتكنولوجيا الطرد المركزي مع مس ؤولين ايرانيين في طھ

رة من ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٢الى  ٩الفترة من  ى  ٤، والفت وبر  ٩ال رة من ٢٠٠٣تشرين األول/أكت  ٢٧، والفت
  .٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١تشرين األول/أكتوبر الى 
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راء يجري االضطالع   -٣٦ ا وفي إطار متابعة تقارير وردت مؤخرا من مصادر مفتوحة بشأن أنشطة إث بھ
وبر  ٥في مجمع صناعي مقام في كوالھدوز غربي طھران، سمح للوكالة، في  ارة ٢٠٠٣تشرين األول/أكت ، بزي

ه ال يجري  ثالثة أماكن حددتھا الوكالة باعتبارھا تناظر األماكن الوارد ذكرھا في تلك التقارير. ران بأن وأفادت اي
وفي حين لم تشاھد في تلك األماكن أعمال يمكن ربطھا  . القيام بأية أنشطة متصلة بالمجال النووي في ھذا الموقع

  بإثراء اليورانيوم فقد أخذت منھا عينات بيئية.
  

 المرافق القائمة في ناتانز 
  
وم، في شباط/فبراير   -٣٧ راء اليوراني ة إلث ييد المحطة التجريبي ران عن تش ه اي ذي أفصحت في في الوقت ال

اء  ١٠٠على  ، كان قد تم بالفعل تركيب ما يزيد٢٠٠٣ زم  ١٠٠٠من زھ ة المعت من الكسوات الطاردة المركزي
. كما أبلغت ٢٠٠٣وأبلغت ايران الوكالة بأنه يـُعتزم تركيب باقي الطاردات المركزية بحلول نھاية عام  تركيبھا. 

وي  ـُعتزم أن تحت ي ي ى نطاق تجاري، الت ود عل راء الوق ر من ايران الوكالة بأنه من المقرر أن تبدأ محطة إث أكث
ام  ٥٠ ٠٠٠ ل ع ة في أوائ تيثاق من تصميمھا عن ٢٠٠٥طاردة مركزية، في تلقي طاردات مركزي د االس ، بع

راء  ررا أن تتلقى محطة إث يس مق ه ل ود، إال أن طريق االختبارات التي ستجري في المحطة التجريبية إلثراء الوق
  الوقود مواد نووية في المستقبل القريب.

  
ود في عدة مناسبات في وأخذت الوكالة ع  -٣٨ راء الوق ة إلث ينات بيئية قاعدية أساسية في المحطة التجريبي

ا عن ٢٠٠٣الفترة ما بين آذار/مارس وأيار/مايو  ائج تحليلھ د كشفت نت ق، وق ى المرف ة ال ، قبل إدخال مواد نووي
ي ة ف واد نووي ال وجود م ى احتم ا  وجود جسيمات من اليورانيوم الشديد اإلثراء مما يشير ال ن عنھ م يعل ران ل اي

ا. ٢٠٠٣وفي حزيران/يونيه  للوكالة. ق عليھ ران للتعلي ى اي ، عزت ٢٠٠٣وفي آب/أغسطس  ، قـُدمت النتائج ال
  السلطات اإليرانية وجود تلك الجسيمات إلى تلوث ناجم عن مكونات أجھزة طرد مركزي استوردتھا إيران.

  
ر  -٣٩ راء وكشفت عينات بيئية الحقة عن أنه يوجد في اي وم شديد اإلث وم طبيعي ويوراني ان جسيمات يوراني

راء.  وم الشديد اإلث ل من جسيمات اليوراني ى األق ات  ونوعان آخران عل ين العين وارق ب وحظ أيضا وجود ف ول
ردة. ة المنف ارات اآللي ا لغرض االختب م تركيبھ ي ت ة الت وطلبت  المأخوذة من أسطح كسوات الطاردات المركزي

ك األجزاء الوكالة من السلطا ت االيرانية استقصاء ما اذا كانت توجد فوارق في السجل الزمني الخاص بصنع تل
  من المعدات.

  
ة في ٢٠٠٣وفي أب/أغسطس    -٤٠ ات المستوردة المخزون ات مسحية من المكون ة بأخذ عين ، سمح للوكال

ديثا. ران ح ا في اي ات المنتجة آلي ة ناتانز ومن بعض المكون ى طلب الوكال اء عل ران، في تشرين وبن دمت اي ، ق
  ، قائمة بمكونات ومعدات الطرد المركزي المستوردة والمنتجة محليا.٢٠٠٣األول/أكتوبر 

  
واردة ٢٠٠٣وفي أوائل تشرين األول/أكتوبر   -٤١ ة ال ، تم إبالغ مفتشي الوكالة بأن جميع الطاردات المركزي

يش، في حين اتضح من شركة قاالي الكھربائية قد أصبحت في عداد الخردة ولذا ف ر متاحة لغرض التفت إنھا غي
را  د عـُرضت أخي الحقا أن الطاردات المركزية المذكورة كانت في الحقيقة مخزونة في مكان آخر في طھران وق

ى  ٣٠في ناتانز على المفتشين، في الفترة من  وبر  ٣١ال ه ٢٠٠٣تشرين األول/أكت ذي فحص في ، وھو الوقت ال
ة.مفتشو الوكالة الطاردات  ات بيئي ه عين ا، وأخذوا في دات المرتبطة بھ ذكورة والمع ة الم ا أخذ  المركزي م حالي وت

دات التصنيع. ذلك من مختلف أجزاء مع ا وك وال  عينات من جميع المكونات الرئيسية المستوردة والمنتجة محلي
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انون األول/ديسمبر  يتم ال٢٠٠٣يـُتوقع أن تكون نتائج تحاليل العينات متاحة قبل ك ة . وس واد النووي تحقق من الم
يكة.  يش الوش ات التفت دات خالل عملي ذه المع ة بھ ات عن مصدر  العالق ى معلوم ة اآلن عل ا حصلت الوكال كم

  المكونات التي تدعي ايران أنه لحقھا تلوث.
  
ة ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٥وفي   -٤٢ ى الطاردات المركزي ى أول وم ال د اليوراني ، أدخلت ايران سادس فلوري

ردة.في الم ة المنف ارات اآللي ود لغرض االختب راء الوق ة إلث دأت ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٩وفي  حطة التجريبي ، ب
وم.  د اليوراني ذكورة باستخدام سادس فلوري ى  ايران اختبار سلسلة تعاقبية قوامھا عشر آالت في المحطة الم وحت

وبر  ارات اآل٢٠٠٣تشرين األول/أكت د أجريت في المحطة بعض االختب ردة باستخدام سادس ، كانت ق ة المنف لي
ا  ة قوامھ لة تعاقبي ى تركيب سلس رة عل ان يجري وضع اللمسات األخي ة. ١٦٤فلوريد اليورانيوم وك  ٣١وفي  آل

وبر  ي ٢٠٠٣تشرين األول/أكت ة ف ل الطاردات المركزي د أوائ ة المحطة والحظوا عدم تزوي ، زار مفتشو الوكال
ا  ي قوامھ ة، الت لة التعاقبي ة، ١٦٤السلس وم.  آل د اليوراني از سادس فلوري ييد والتركيب في  بغ ال التش د أن أعم بي

  الموقع كانت مستمرة.
  

  شركة قاالي الكھربائية
  
ة، رفضت ٢٠٠٣في آذار/مارس   -٤٣ االي الكھربائي ة لشركة ق ة للورشة التابع ارة مفتشي الوكال اء زي ، أثن

اني الورشة م ة أحد مب م بمعاين ه ال يوجد أي السلطات االيرانية السماح لھ ـُستخدم للتخزين وأن ى ي ة أن المبن دعي
  مفاتيح لھذا المبنى.

  
رة من   -٤٤ ى  ٩وخالل الزيارة التي قام بھا مفتشو الوكالة اليران في الفت ِمح ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٢ال ، ُس

ك يم دور تل ة تقي ة، بغي االي الكھربائي ة لشركة ق الشركة في  لمفتشي الوكالة بأخذ عينات بيئية من الورشة التابع
رة  برنامج ايران للبحوث التطويرية بشأن االثراء. ديالت كبي وأثناء ھذه الزيارة، الحظ المفتشون أنه قد أدخلت تع

ايو  ه في آذار/مارس وأيار/م ل ٢٠٠٣على المبنى منذ زيارتھم ل ى تحوي ك ال ة ذل د عزت السلطات االيراني ، وق
وكما جاء ذكره في التقرير السابق المقدم من  يل غير المتلف. استعمال الورشة من مرفق للخزن الى مختبر للتحل

ى  ة عل درة الوكال ى ق ة وعل ات البيئي ة أخذ العملي ة عملي المدير العام الى المجلس، فإن ھذا األمر قد يؤثر على دق
  التحقق من اإلعالنات التي قدمتھا ايران بشأن أنواع األنشطة التي سبق االضطالع بھا في ھذا المكان.

  
أخوذة من ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ١٦وفي   -٤٥ ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ران بنت ي إي ة ممثل ، أبلغت الوكال

طس  ي آب/أغس ة ف االي الكھربائي ركة ك راء ٢٠٠٣ش ديد اإلث وم ش يمات يوراني ود جس ن وج فت ع ي كش ، الت
  ون إيران المعلن عنه.وجسيمات يورانيوم ضعيف اإلثراء ال تتسق مع المواد النووية المذكورة في مخز

  
بأن "عددا محدودا من االختبارات،  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١وأقرت إيران في رسالتھا المؤرخة   -٤٦

" في ٢٠٠٢و ١٩٩٩التي استخدمت فيھا كميات ضئيلة من سادس فلوريد اليورانيوم، [كان] قد أجري في عامي 
ا بيأما المعدات المستخدمة ف شركة قاالي الكھربائية. ـي شركة قاالي الكھربائية في الفترة م ـن عامـــ  ١٩٩٩ي ـــ

ي. ٢٠٠٠و  ى نطاق تجريب ه جاء تعريف مصنع  ، فقد كانت مناسبة للقيام بفصل نظائر اليورانيوم عل وحيث إن
ادة  ن -٩٨فصل النظائر في الم ان من المفروض أن يعل د ك ق، فق ه مرف ى أن اق الضمانات عل أوال(ألف) من اتف

  عن وجود ھذا المرفق.للوكالة 
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  أنشطة البحوث التطويرية بشأن اإلثراء
  
ة بشأن تسلسل أحداث   -٤٧ ة المقدم ا للمعلومات األولي ه خالف ام، فإن دير الع ر السابق للم حسبما أشار التقري

ة، في آب/أغسطس  ران الوكال رار الخاص باستھالل ٢٠٠٣برنامج اإلثراء وطبيعته المحلية، أبلغت اي أن الق ، ب
ة ١٩٨٥امج إثراء بالطرد المركزي قد اتخذ بالفعل في عام برن ، وأن ايران قد تسلمت رسومات الطاردة المركزي

. كما وصف المسؤولون االيرانيون البرنامج بأنه يتألف من ثالث مراحل ١٩٨٧من خالل وسيط أجنبي نحو عام 
ام  دة من ع ى، الممت ة األول ام  ١٩٨٥كما يلي: المرحل ى ع ان الرئيسي ، وھي ا١٩٩٧حت ا المك ـُّدد خاللھ ي ح لت

رات  تم في مختب ري ي لألنشطة ذات الصلة في مبنى ھيئة الطاقة الذرية االيرانية بطھران (فيما كان العمل المختب
 ١٩٩٧فيزياء البالزما التابعة لمركز طھران للبحوث النووية)؛ والمرحلة الثانية، التي تغطي الفترة ما بين عامي 

ا  ، وھي التي٢٠٠٢و  ران، وأصبحت خاللھ اء بطھ االي للكھرب ا في شركة ق ل األنشطة وتركيزھ ا نق تم خاللھ
ا،  ة آلي اردات المركزي ار الط ي اختب دم ف ا بعض التق ات، وأحرزت خاللھ ع المكون ى صنع جمي ادرة عل ران ق اي

ام  ى ٢٠٠٢وقررت خاللھا تشييد مرافق اإلثراء في ناتانز؛ والمرحلة الثالثة، الممتدة من ع الوقت الحاضر،  حت
  وھي التي تم فيھا نقل البحوث التطويرية وأنشطة التجميع الى ناتانز.

  
ي آب/أغسطس   -٤٨ ران ف دمتھا اي ي ق ات الت ا للمعلوم الل ٢٠٠٣ووفق ارج، خ ن الخ م الحصول م د ت ، فق

اشرة من المكونات وبعض التجميعات الفرعية عن طريق وسطاء أجانب أو مب ٢٠٠٠المرحلة األولى، على نحو 
ة أو في  ع الطاردات المركزي تم تلقي أي مساعدة من الخارج بشأن تجمي م ي عن طريق ھيئات ايرانية، إال أنه ل

ة،  مجال التدريب، وال تم استيراد أي طاردات مركزية مكتملة. ة عامل وانصبت الجھود على انجاز طاردة مركزي
ذي ُيعزى ا م اآلالت ال ة تھش ة نتيج ه صودفت صعوبات جم ات.اال أن ة المكون ى رداءة نوعي ران  ل ووصفت اي

دھا  عدم وجود  ا كررت تأكي ة، لكنھ المرحلة الثانية من األنشطة بأنھا شملت تجميع واختبار الطاردات المركزي
  غاز خامل (مثل الكسنون) أو غاز سادس فلوريد اليورانيوم.

  
ران   -٤٩ أن اي ادت ب ي أف ة طاردات وفي إطار متابعة تحققھا من بيانات ايران الت ى أي ارات عل ـُجر اختب م ت ل

ران  ا الطرد المركزي من اي مركزية باستخدام مواد نووية، استفسرت فرقة خبراء الوكالة المختصين بتكنولوجي
راء" ـُعامل اإلث ـُخرج الفصل" )٤(عن الكيفية التي وضع بھا "م ابات ذات الصلة.  )٥(و "م  المستخدمين في الحس

م الحصو ه ت ة إن ل للوكال ة وقي ابات نظري دعما بحس ة، م اردة مركزي دي أصلي لط ن "مخطط" تمھي ا م ل عليھم
  ب.تستخدم أدبيات متاحة، وليس من تجار

 

 
ومالموج ٢٣٥-"معامل اإلثراء" لطاردة مركزية ھو نسبة كمية اليورانيوم  )٤( ة اليوراني ى كمي اتج ال الموجودة  ٢٣٥-ودة في الن

  في مادة التلقيم.
 
ة.   )٥( ة المعني اردة المركزي ا الط ي تحققھ راء الت ة اإلث دد كمي ة يح اردة مركزي ـُخرج الفصل" لط دد حاصل ضرب  "م ويح

 كن أن تحققھا المحطة المعنية."مـُخرج الفصل" بعدد الطاردات المركزية الموجودة في محطة إثراء إجمالي المـُخرجات التي يم
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ى   -٥٠ تنادا ال ه، اس ل إن وظل خبراء الوكالة المختصون في تكنولوجيا الطرد المركزي متمسكين بالرأي القائ
د  ادس فلوري از س ال غ ا مضى إدخ دا فيم ر أب م يج ه ل ران بأن د اي م، ال يتسق تأكي ة لھ ات المتاح ع المعلوم جمي

ران، مع  م اليورانيوم وال أي غاز محاكاة في آلة للطرد المركزي في اي دان أخرى، و ل وافرة من بل رة المت الخب
ذ  ه آنئ يستطيعوا بعد استنتاج ما إذا كان من الممكن أن تصل حالة الطاردات المركزية المركـّبة الى ما وصلت الي
ن  د م ام بمزي وبية فحسب دون القي اة حاس ات محاك ة وعملي ن مصادر مفتوح تقاة م ات مس ى معلوم تناد ال باالس

  دام سادس فلوريد اليورانيوم في اختبارات على صعيد المختبرات. االستيثاق عن طريق استخ
  
وبر   -٥١ رين األول/أكت ى تش ران، حت دم اي م تق ار ٢٠٠٣ول ألة اختب ق بمس ا يتعل دة فيم ات جدي ة معلوم ، أي

التھا المؤرخة  ة. وفي رس واد نووي وبر  ٢١طاردات مركزية باستخدام م ران ٢٠٠٣تشرين األول/أكت ، أقرت اي
ارات بأنه، من  أجل ضمان أداء آالت الطرد المركزي، أجري في شركة قاالي الكھربائية عدد محدود من االختب

ام  د  .١٩٩١باستخدام كميات ضئيلة من سادس فلوريد اليورانيوم المستورد في ع ران، فق ه اي ادت ب ا أف ا لم ووفق
ام  وأجريت في  مل (الكسنون).باستخدام غاز خا ١٩٩٨أجري أول االختبارات على الطاردات المركزية في ع

لة  ٢٠٠٢و  ١٩٩٩الفترة ما بين عامي  سلسلة اختبارات باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم. وفي سياق آخر سلس
  . ٢٣٥-% من اليورانيوم١ر٢من االختبارات، تم تحقيق مستوى إثراء بنسبة 

  
رة  وفي اجتماع مع الخبراء المختصين في تكنولوجيا اإلثراء عـُقد خالل  -٥٢ ا في الفت اموا بھ ي ق ارة الت الزي

ن  ى  ٢٧م وبر ال رين األول/أكت اني/نوفمبر  ١تش رين الث ن ٢٠٠٣تش ات ع ن المعلوم دا م ران مزي دمت اي ، ق
االي  ي أجريت في شركة ق أن التجارب الت ة ب ازي. وأوضحت السلطات االيراني برنامجھا للطرد المركزي الغ

ادس فلور ة س ى كمي تملت عل د اش ة ق ة الكھربائي تورد البالغ وم المس د اليوراني بق أن عزت  ١ر٩ي ي س م والت كغ
از.  ان الغ ين تحتوي اجم عن تسريب في صمامات األسطوانتين اللت السلطات الحكومية عدم وجودھا الى تبخـّر ن

ام  رة من ع ة خالل الفت ة الفعلي ى  ١٩٩٢وتم إحضار الشخص الذي كان مسؤوال عن أعمال البحوث التطويري ال
ارير لحصر  ٢٠٠١عام  ة تفصيلية أو تق ارير تقني ه ال يوجد أي تق ع أن ة. وم للمشاركة في المناقشات مع الوكال

ة  ه الشخصية كوثيق ر ملحوظات وفير دفت ى ت ادرا عل ة ق ه الوكال ذي قابلت المواد النووية متاحة، فقد كان الشخص ال
  داعمة. 

  
ة ، ذكرت ال٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١وفي اجتماع عقد في   -٥٣ واد النووي سلطات اإليرانية أن جميع الم

وم١ر٢الموجودة في إيران قد أعلنت للوكالة، وأن إيران لم تقم بإثراء يورانيوم بنسبة تزيد على   -% من اليوراني
ذه  باستخدام الطاردات المركزية، وأن التلوث ال يمكن إذن أن يكون قد نتج عن أنشطة محلية. ٢٣٥ وفي سياق ھ

ى االستقصات والم ة عل ووي، حصلت الوكال امج الن ي البرن اركين ف خاص المش ع األش ت م ي أجري ابالت الت ق
وم  وث بجسيمات اليوراني معلومات عن منشأ مكونات ومعدات الطرد المركزي التي تدعي ايران أنھا مصدر التل

اي الكھربا ة و في المحطة الشديد اإلثراء واليورانيوم الضعيف اإلثراء وغير ذلك من الجسيمات في شركة الق ئي
  التجريبية إلثراء الوقود. وستواصل الوكالة استقصاء ھذه المسألة.

  
ن   -٥٤ ابر ب رات ج ة بمختب رات المخزون المتعلق ارير تغي ليم تق ى تس ووافقت ايران، كإجراء تصحيحي، عل

ات  توفاة للمعلوم يغة مس وفير ص ود، وت راء الوق ة إلث ة التجريبي راض وبالمحط ددة األغ ان المتع ميمية حي التص
  المتعلقة بھذه المحطة. 
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  اإلثراء بالليزر
  
ائن في لشقر٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٢خالل زيارة مفتشي الوكالة، في   -٥٥ زر الك ر اللي باد، وصفت آ، لمختب

ادت  ا أف السلطات االيرانية المختبر بأنه كان مكرسا أصال لبحوث االندماج الليزري وقياس الطيف الليزري، لكنھ
ك  بأن تركيزه قد ا في ذل ع، بم تغيـّر وأنه تم نقل المعدات التي ليست لھا صلة بالمشاريع الراھنة القائمة في الموق

م يكن موجودا في  .٢٠٠٠وعاء فراغي ضخم استوردته ايران في عام  ه ل وطلبت الوكالة من أيران أن تؤكد بأن
ان أو ف ذا المك ي ھ الليزر ف وم ب إثراء اليوراني طة متصلة ب ابق أي أنش ت الس ران، وطلب ي أي ر ف ان آخ ي أي مك

  السماح لھا بأخذ عينات بيئية في المختبر. 
  
ة   -٥٦ التھا المؤرخ ي رس ران، ف ادت اي ب، أف ذا الطل ى ھ طس  ١٩وردا عل ى  ٢٠٠٣آب/أغس ـّھة ال الموج

م ي ا ل تحقق الوكالة، بأنه، ناھيك عن اعتزامھا التعاون في مجال االندماج الليزري وقياس الطيف الليزري وھو م
اون  د الكبريت أعدھا طالب جامعي بالتع قط، كانت ثمة أطروحة بحثية عن قياس الطيف الليزري لسادس فلوري

ي  مع شعبة الليزر في ھيئة الطاقة الذرية االيرانية.  ام ال دير الع ه الم ذي قدم ر السابق ال وحسبما أشير في التقري
يس المجلس، فقد ذكرت إيران أنه كان لديھا برنامج كبير م ه ل عني بالبحوث التطويرية المتعلقة بأجھزة الليزر لكن
  لديھا حاليا برنامج معني بفصل النظائر بواسطة الليزر.

  
رة من   -٥٧ ران، في الفت ي جرت في اي ى  ٢وأثناء المناقشات الت وبر  ٣ال ، أبلغت ٢٠٠٣تشرين األول/أكت

، مختبرا لقياس الطيف ١٩٩٢در أجنبي، في عام السلطات االيرانية مفتشي الوكالة بأنھا كانت قد تسلمت من مص
أين الضوئي،  الليزري الغرض منه دراسة االندماج المستحث بالليزر، وظواھر الجلفنة البصرية وقياس طيف الت

د أن الحصول ٢٠٠٠كما تسلمت من مصدر أجنبي آخر، في عام  ، الوعاء الفراغي الضخم المشار اليه أعاله، بي
م ي دات ل ذه المع ى ھ اس الطيفي.عل ى القي ام بدراسات عل ى  كن إال لغرض القي دات عل ى عرض المع واتفق عل

  .٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٢الوكالة والسماح لھا بأخذ عينات بيئية، كما كانت الوكالة قد طلبت في 
  
وزار المفتشون  باد.آسمح لمفتشي الوكالة بأخذ عينات بيئية في لشقر ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر ٦وفي   -٥٨
ا مستودعا في مركز كاراج الزراعي والطبي التابع لھيئة الطاقة الذرية االيرانية، حيث يخزن وعاء فراغي أيض

ة أن  ٥نحو  طولهضخم ( ه. وذكرت السلطات اإليراني أمتار وقطره نحو متر واحد) ومعدات حاسوبية مرتبطة ب
ام  ي ع توردت ف ي اس دات ھي الت ا معب ٢٠٠٠المع ط وأنھ تخدم ق م تس ا ل ى وأنھ ادة شحنھا إل دا إلع أة اآلن تمھي

م  ٢٠٠٠صانعھا نظرا ألن الشريك األجنبي أنھى في عام  يتاح لھ ه س العقد المتعلق بتوريدھا. وأبلغ المفتشون بإن
ران، حيث  اجراء مقابالت مع األشخاص المشاركين في المشاريع، إال أن المقابالت ستتم في وقت الحق في طھ

ات  ١٩٩٢المستورد من بلد أخر في عام المعدات المتعلقة بالمختبر  يھم من أجل فحصھا وأخذ عين ستعرض عل
  . ٢٠٠٣بيد أن ايران أرجأت ھذه المقابالت وعرض المعدات األخرى حتى نھاية تشرين األول/أكتوبر  بيئية.

  
كانت ، أقرت ايران بأنھا، ابتداء من السبعينات، ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١وفي رسالتھا المؤرخة   -٥٩

ري  ذري والفصل النظي الليزر البخاري ال ري ب ي الفصل النظي لديھا عقود متعلقة باإلثراء بالليزر باستخدام تقنيت
  بالليزر الجزيئي باالشتراك مع ھيئات أجنبية من أربعة بلدان، وتلك العقود ھي:
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د – ١٩٧٥عام  (أ)   اس الطيفي لمع لوكيات القي وم، عـَقد من أجل إنشاء مختبر لدراسة س ن اليوراني
وي  وھو مختبر كان مھمال في الثمانينات حيث إنه لم يكن يعمل على النحو الواجب. ان يحت وك

ام  ذان ١٩٧٦المختبر جھازين لقياس الطيف الكتلي، اشتريا من المصدر نفسه في ع ان ھ ، وك
اإلثراء  الجھازان يستعمالن لتحليل عينات المواد النووية التي يتم الحصول عليھا من اختبارات

قر ة ولش وث النووي ران للبح ز طھ ة ومرك االي الكھربائي ركة ق ي ش ت  باد. آف ين أبلغ ي ح وف
الوكالة باستيراد المواد النووية المستخدمة في ھذا المشروع، فھي لم تـُبلـّغ عن استيراد المختبر 

ة). ـّغ ال حيث تم تركيب معدات الليزر (أي في مركز طھران للبحوث النووي م تـُبل أي ول ة ب وكال
  من ھذه األنشطة المشتملة على المواد النووية. 

  
م  –أواخر السبعينات  (ب)   ي، ت الليزر الجزيئ ري ب عـَقد مع مورد ثان من أجل دراسة الفصل النظي

اس  زر لقي زة لي ة أجھ ع  ٥بموجبه تسليم أربع ون، وأرب يد الكرب ر باستخدام أول أكس ميكرو مت
  في نھاية األمر بسبب الحالة السياسة السائدة في ذلك الوقت.  حجرات تفريغ، إال أن العقد أنھي

  
ام  (ج)   ا:  – ١٩٩١ع زأين وھم ن ج ألف م زر، يت ر لي اء مختب ل إنش ن أج ث م ورد ثال ع م ـَقد م ع

ر الفصل  وم؛ و "مختب دن اليوراني اس الطيفي لمع "مختبر الفصل بواسطة الليزر"، لدراسة القي
ة  اس ميلليغرامي.الشامل"، حيث يتم اإلثراء على مقي ران بكمي د إي ى تزوي ونص العقد أيضا عل

ادرة  ).١٩٩٣كغم من معدن اليورانيوم الطبيعي (استوردت في عام  ٥٠تبلغ  دات ق وكانت المع
و  ه وھ د علي توى المتعاق ى المس وم إل راء اليوراني ى إث وم٣عل ن اليوراني ى ٢٣٥-% م ل إل ، ب

ارب. ياق التج ي س ل، ف ى بقلي توى أعل ت مس د اس وبر وق رين األول/أكت ى تش  ٢٠٠٢خدمت حت
ع  ى موق ة إل وث النووي ران للبح ز طھ ن مرك ة، م واد النووي رات، والم ل المختب م نق دما ت عن

  ولم تـُبلـّغ الوكالة بأي من ھذه األنشطة المشتملة على مواد نووية.  باد.آلشقر
  

ام  (د)   اإل -١٩٩٨ع ق ب ات تتعل ى معلوم ول عل أن الحص ع بش ورد راب ع م ـَد م الليزر، عق ثراء ب
ى لشقر وتوريد المعدات ذات الصلة. دھا (إل م توري ي ت دات فقط ھي الت د) ابآإال أن بعض المع

  نظرا لعجز المورد عن تأمين رخص تصدير.
  

وبر   -٦٠ رين األول/ أكت ي تش ة ف ي الوكال ى مفتش ار  ٢٠٠٣عرضت عل ي إط توردت ف ي اس دات الت المع
ذكورين أعاله، مشروع الفصل النظيري بالليزر البخاري  ي الم الليزر الجزيئ ري ب الذري ومشروع الفصل النظي

ة. ات بيئي يم  وتمكن المفتشون من مناقشة المشروعين مع أفراد شاركوا فيھما ومن أخذ عين أخر التقي ين أن يت ويتع
  النھائي إلى حين تقييم المعلومات التي توفرت مؤخرا ونتائج أخذ العينات البيئية.

  
دا من المعلومات عن مرفق لشقر ٢٠٠٣ول/ أكتوبر وفي تشرين األ  -٦١ ران مزي ه آقدمت إي باد وأقرت بأن

ذري،  كان يحتوي بالفعل على منشأة تجريبية لإلثراء بالليزر باستخدام تقنيات الفصل النظيري بالليزر البخاري ال
ع. ٢٠٠٠أنشئت في عام  د الراب ه البل إن  وفقا لمشروع يشارك في ين أعاله ف ا ھو مب ذا وكم ذ تنفي م ينف د ل ذا العق ھ

دات. ع المع راخيص تصدير لجمي ود ال  كامال بسبب عدم الحصول على ت ألف من عدة عق ان المشروع يت د ك وق
ران المؤرخة  الة إي ين في رس ا ھو مب وبر  ٢١تقتصر على توفير المعلومات، كم ى  ٢٠٠٣تشرين األول/ أكت إل

ى الوكالة، بل تشمل أيضا تسليم أجھزة ليزر بخار نح ذه  ١٥٠اس بقدرة أكبر تصل إل ليم ھ ا أن تس وواط. وبم كيل
ر الفصل  دات الموجودة في مختب د نقلت المع راخيص التصدير فق ى ت األجھزة قد تعذر بسبب عدم الحصول عل
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ىبواسطة الليزر ومختبر الفصل الشامل  وبر آلشقر إل زة ٢٠٠٢باد في تشرين األول/ أكت تفادة من أجھ ؛ وباالس
دات ليزر بخار النح رة والمع غ الكبي ة التفري رين ومن غرف اس وأجھزة الليزر الصبغية المأخوذة من ھذين المختب

رة من  ٢٠٠٠المرتبطة بھا التي استوردت في عام  اك، أجريت تجارب في الفت ي كانت موجودة بالفعل ھن والت
وبر  رين األول/ أكت ى ٢٠٠٢تش اير  ال اني/ ين انون الث تخدام  ٢٠٠٣ك ن كمي ٢٢باس م م وم كغ دن اليوراني ة مع

وم موجودا في لشقر كغم. ٥٠الطبيعي المستوردة البالغة  دن اليوراني ة، ظل مع باد آووفقا لقول السلطات اإليراني
ايو  ٢٠٠٢من كانون األول/ ديسمبر  ايو ٢٠٠٣إلى أيار/ م ار/ م دات في أي د فككت المع ونقلت مع  ٢٠٠٣. وق

ة في معدن اليورانيوم إلى كاراج، حيث عرضت على مف وبر  ٢٨تشي الوكال . وأخذت ٢٠٠٣تشرين األول/ أكت
  الوكالة عينات بيئية من المعدات ومن المواد النووية التي عرضت عليھا.

  
ا استخدمت ٢٠٠٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢١وأخطرت إيران الوكالة أيضا، في رسالتھا المؤرخة   -٦٢ ، بأنھ

ر الفصل بواس ي أجريت في مختب ران في تجارب الفصل الت ر الفصل الشامل في مركز طھ زر ومختب طة اللي
  .١٩٩٣كغم التي استوردتھا في عام  ٥٠كغم من كمية معدن اليورانيوم الطبيعي البالغة  ٨للبحوث النووية 

  
امي   -٦٣ ي ع تلمت ف ي اس دات الت ت المع اق  ١٩٩٩و  ١٩٩٢وكان ى نط رى عل ي تج ات الت بة للعملي مناس

ذري.المنشآت التجريبية لفصل نظائر ا الليزر البخاري ال ري ب ا أن  ليورانيوم المشعة باستخدام الفصل النظي وبم
ادة  ي الم ة ف ائر معّرف أة فصل النظ ن -أوال-٩٨منش ي أن يعل ان ينبغ د ك ق فق ا مرف اق الضمانات بأنھ ن اتف (أ) م

ق ي لش ي ف ع الفعل ة للواق ا مطابق ات عنھ دم معلوم ق وأن تق ذه المراف ود ھ ة وج ى باد وعن نقلرآللوكال ا إل ا الحق ھ
  كاراج.

  
وقد أخفقت إيران في اإلبالغ عن استالم واستخدام معدن اليورانيوم وفي تقديم معلومات تصميمية بشأن   -٦٤

د في  باد.آمختبر الفصل بواسطة الليزر ومختبر الفصل الشامل ومرفق لشقر ذي عق اع ال تشرين  ١وفي االجتم
وفمبر  وم ٢٠٠٣الثاني/ ن ى أن تق ران عل رات وافقت إي ارير ذات الصلة عن تغي ديم التق دبير تصحيحي، بتق ، كت

يش  ة التفت اء عملي ة أثن ا الوكال ق منھ ارير لكي تتحق ك التق تقدم تل وم، وس دن اليوراني المخزون بشأن استخدام مع
رة  ا في الفت رر إجراؤھ وفمبر  ١٥-٨المق اني/ ن دم معلومات  .٢٠٠٣تشرين الث ى أن تق ران أيضا عل ووافقت إي

ي  تصميمية دات الت الليزر مع المع لمرفق تخزين جديد في كاراج تخزن فيه النفايات الناتجة من برنامج اإلثراء ب
ددة األغراض  ان المتع ن حي ابر ب رات ج تم تفكيكھا، كما وافقت على تعديل المعلومات التصميمية الخاصة بمختب

  ات المحتوية على مواد نووية.لكي تشمل مختبرات المطياف الكتلي والليزر وكذلك بعض خزانات النفاي
  
ي   -٦٥ يش الت ة التفت ا عملي ي ستسفر عنھ ائج التحقق الت دة ونت والتقييم النھائي بانتظار تقييم المعلومات الجدي

  ونتائج أخذ العينات البيئية وغيرھا من العينات. ٢٠٠٣ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 
  

 برنامج مفاعالت الماء الثقيل
  
ى  -٦٦ بتمبر  رداََ◌ً◌ عل ول / س ي أيل ة ف ة المقدم ارات الوكال ر ٢٠٠٢استفس باط/ فبراي ي ش ران ف دت إي ، أك

ل في أراك. ٢٠٠٣ اء الثقي اج الم ال المسؤولون  قيامھا بتشييد محطة إلنت ك المحطة، ق ى تل يراََ◌ للحاجة إل وتفس
نجح، وإنھم لذلك نظروا، في اإليرانيون إنھم لم يكونوا يعلمون ما إن كان برنامجھم الخاص بإثراء اليورانيوم سي

دئ  ل كمھ اء الثقي تخدام الم ع اس ي م اليورانيوم الطبيع ل ب ة تعم وى نووي ة ق ييد محط ة تش ي إمكاني ات، ف الثمانين
م ليسوا  ومبرد. ل، وأنھ اء الثقي اج الم راء، حاجة إلنت امج اإلث د نجاح برن ه ال توجد اآلن ، بع وأوضحوا كذلك أن
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ئلة  ٢٠٠٣شباط/ فبراير  ٢٦وفي  كمل.متأكدين مما إن كانت المحطة ست ران عددا من األس ى إي قدمت الوكالة إل
يما عن أي خطط  ات، وال س عن برنامجھا الخاص بمفاعالت الماء الثقيل، طالبة منھا أن تقدم المزيد من المعلوم

  لدى إيران لبناء مفاعالت ماء ثقيل.
  

  والغرض منه IR-40تصميم المفاعل 
  
٦٧-   ُ أيار/ مايو  ٥ول مرة عن قيام إيران بتشييد مفاعل ماء ثقيل في رسالة من إيران مؤرخة بلغت الوكالة ألأ

ميغاواط حراري، وھو المفاعل  ٤٠. وفي تلك الرسالة قالت إيران إنھا تعتزم تشييد مفاعل ماء ثقيل بقدرة ٢٠٠٣
ة ( ام في أراك.IR-40اإليراني للبحوث النووي الة سوى مع ) المق م ترفق مع الرس ة عن ول لومات تصميمية أولي

ود  ٤٠المفاعل، ورد فيھا تأكيد القدرة الخارجة من المفاعل وھي  ميغاواط حراري؛ ولم تشمل معلومات عن الوق
تج الوق أو تصميم المفاعل. زم أن ين ة عن مرفق يعت ـوفي الوقت نفسه، قدمت إيران معلومات أولي ـود للمفاعـ ل ــ

IR-40ستبنى في موقع أصفھان. ، وھو محطة تصنيع الوقود التي  
  
رة   -٦٨ ران في الفت ة إلي ا الوكال ة قامت بھ ارة تقني اء زي ه  ١٣-١٠وأثن دمت السلطات ٢٠٠٣تموز/ يولي ، ق

ام  IR-40اإليرانية عرضاََ◌ عن بعض السمات التقنية للمفاعل  ييد في ع دء التش وأبلغت الوكالة بأن من المعتزم ب
د . ووفقاََ◌ لتصريحات أدلي بھا أثنا٢٠٠٤ ه، بع ي ألن ران البحث تبدال مفاعل طھ ران اس ررت إي ء ھذا العرض ق
ا أصبح  ٣٥ ه داخل م ى أساسھا، وبسبب موقع ي صمم عل ان الت وغ حدود األم سنة من التشغيل، اقترب من بل

ران. تيراد  ضواحي مدينة طھ د حاولت دون نجاح، في عدة مناسبات، اس ران كانت ق ى أن إي النظر إل ه ب د أن بي
ات أن  مفاعل بحثي ررت في منتصف الثمانين د ق مناسب لإلنتاج الطبي الصناعي للنظائر وللبحوث التطويرية فق

وم  تشيد مفاعلھا الخاص. يد اليوراني اني أكس ل يمكن أن يستخدم ث اء ثقي د ھو مفاعل م وكان الخيار المتاح الوحي
ك المفا والزركونيوم المنتجين في أصفھان. ة إن ذل ا في وتقول السلطات اإليراني ي احتياجاتھ عل ينبغي، لكي يلب

ين راوح ب وتروني يت ه دفق ني اج النظائر، أن يكون ل وترون/ سم ١٤١٠و ١٣١٠مجال إنت ـ/ ث، استن ٢ني ى ـ ادا إل
  ميغاواط حراري عند استعمال وقود ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي. ٤٠-٣٠غ ــدرة تبلـــق
  
اََ◌ وأثناء تقديم العرض، أبلغت السلطات اإلي  -٦٩ ه حالي ي وأن رانية الوكالة بأن المرفق يستند إلى تصميم محل

ود قلب المفاعل من  في مرحلة التصميم التفصيلي وسيبنى في منطقة خنداب قرب أراك. وستصنع مجمعات وق
ل  ق تحوي ذيتھا مرف ادة تغ يوفر م ي س ود، الت نيع الوق ة تص توردھا محط ي وس وم الطبيع يد اليوراني اني أكس ث

يبدأ في  لذي يجري تشييده حالياََ◌ في أصفھان.اليورانيوم ا ود س ييد محطة تصنيع الوق أن تش ة ب وأخطرت الوكال
تموز/  ٢٦. وقدمت إيران في ٢٠٠٧، وأنه يعتزم أن تبدأ العمليات في عام ٢٠٠٦وسيكتمل في عام  ٢٠٠٣عام 

ام IR-40معلومات تصميمية محّدثة بشأن المفاعل  ٢٠٠٣يوليه  ة مع ٢٠٠٣، وقدمت في ع لومات تصميمية أولي
  بشأن محطة تصنيع الوقود.

  
داََ◌ من  ٢٠٠٣آب/ أغسطس  ١٩وفي رسالة إلى الوكالة مؤرخة   -٧٠ قدمت ھيئة الطاقة الذرة اإليرانية مزي

ة اتخذ في  دء البحوث التطويري رارا بب ة إن ق ل، قائل اء الثقي اعالت الم المعلومات عن برنامج إيران الخاص بمف
  أوائل الثمانينات.

  
ابقاََ◌ إن تصميم المفاعل   -٧١ ران قالت س إن إي ي. IR-40وكما ھو مشار إليه أعاله ف ه،  تصميم محل ر أن غي

التھا المؤرخة  ي رس ران ف دمتھا إي ي ق ات الت اََ◌ للمعلوم وبر  ٢١طبق راء ا ،٢٠٠٣تشرين األول/ أكت ير خب ستش
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د سؤال السلطات اإلير أجانب في تطوير بعض جوانب تصميم المفاعل. ا أجرت وعن ك، قالت إنھ ة عن ذل اني
ة رط تفاعلي  )٦(حسابات مكثفة لقلب المفاعل من أجل وضع استراتيجيات تنظيم استخدام الوقود وبغية التحكم في ف

ام ٩٠وفي تلك الرسالة قالت إيران أيضا إن تصميم المفاعل اكتمل بنسبة  القلب. ة ع ع أن ٢٠٠٢% بنھاي ، ويتوق
  .٢٠٠٥ة عام يكتمل التصميم التفصيلي بنھاي

  
اج كل من النظائر  ٢٠٠٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢٩وفي  ٧٢ أبلغت إيران الوكالة بأنه جرى النظر في إنت

ة سيبت  المشعة "القصيرة العمر" و "الطويلة العمر" لھذا المشروع، وبأن كمية ونوع ھذه النظائر على وجه الدق
  فيھما أثناء مرحلة التصميم التفصيلي للمشروع.

  
  يا الساخنةالخال

  
ه   -٧٣ ة رسومات للمفاعل.٢٠٠٣أثناء زيارة الوكالة لطھران في تموز يولي دمت للوكال ان  ، ق ا ك ا لم وخالف

ى  ى أي إشارة إل متوقعا بالنظر إلى الغرض المعلن للمرفق وھو إنتاج النظائر، كانت الرسومات غير محتوية عل
اخنة. ا س ك خالي اء تل ألة أثن ذه المس ة ھ ارت الوكال ن  وأث واردة م ارير ال ى ضوء التق ارة، وخصوصاََ◌ عل الزي

مصادر مفتوحة عن جھود بذلتھا إيران مؤخراََ◌ للحصول من الخارج على أجھزة مداولة ثقيلة ونوافذ رصاصية 
اخنة. ا الس ات الخالي زة  مصممة لتطبيق ى مواصفات أجھ النظر إل ه ب ة أن لطات اإليراني ة للس وأوضحت الوكال

ذ ا ة والنواف ه، المداول ا الساخنة وأن اك بالفعل تصميم للخالي ارير، ينبغي أن يكون ھن ك التق ي ھي موضوع تل لت
بالتالي، كان ينبغي أن يكون قد تم اإلعالن عن الخلية (أو الخاليا) الساخنة ، على أساس أولي على األقل، كجزء 

أة منفصلة. ا ٢٠٠٣آب/ أغسطس  ٤وفي  من المرفق أو كمنش ة معلوم ى الھيئ دمت إل ة عن ق ت تصميمية محّدث
وفي وقت الحق من آب/ أغسطس أخطرت إيران الوكالة  لم ترد فيھا أي إشارة إلى خاليا ساخنة. IR-40المفاعل 

م  ا) الساخنة ل ة (أو الخالي إن تصميم الخلي ا الشرائية ف ة من نجاح جھودھ م تكن واثق بأنه بالنظر إلى أن إيران ل
  .IR-40بحثي يدرج في الرسومات األولية للمفاعل ال

  
التھا المؤرخة   -٧٤ وبر ت ٢١وأقرت إيران في رس ين  ٢٠٠٣ـشرين األول/ أكت وخى وجود خليت ان يت ه ك بأن

راھن  ساخنتين لھذا المشروع. وفر في الوقت ال م تكن تت الة، ل ك الرس ة في تل اََ◌ للمعلومات المقدم ه، وفق د أن بي
ا ا م المعلومات التصميمية أو التفصيلية عن أبعاد الخالي م تكن تعل ران ل ي، ألن إي ا النسقي الفعل لساخنة أو ترتيبھ

وأوضحت إيران  خصائص أجھزة المداولة والنوافذ المدرعة الخاصة بالخاليا الساخنة والتي كان يمكنھا شراؤھا.
ي:  ا يل ي ٤في تلك الرسالة أن أجھزة المداولة ستلزم ألجل م ة، خليت اج النظائر المشعة الطبي ا ساخنة إلنت ن خالي

تلزم ١٩٢-ومصادر اإليريديوم ٦٠-ساخنتين إلنتاج الكوبلت ا س ات، كم ا ساخنة لمعالجة النفاي  ١٠، وثالث خالي
ه  ٢١واشتملت الرسالة المؤرخة  أجھزة مداولة احتياطية. ران إن ى قالت إي ى رسم لمبن وبر عل تشرين األول/ أكت

وفمبر  ١ع الذي عقد في وفي االجتما سيحتوي على خاليا ساخنة إلنتاج النظائر المشعة. اني/ ن  ٢٠٠٣تشرين الث
ى إضافي  ييد مبن ة لتش اََ◌ مؤقت اك خطط أكدت إيران، بعد أن قدمت إليھا الوكالة المزيد من االستفسارات، أن ھن

ى  في موقع أراك يحتوي على خاليا ساخنة إلنتاج النظائر المشعة. وي المبن زم أن يحت ران إن من المعت وقالت إي
اج النظائر األول على خالي ى اآلخر إلنت ا ساخنة إلنتاج النظائر المشعة "القصيرة العمر" وأنھا تعتزم تشييد المبن

  ووافقت إيران على أن تقدم معلومات تصميمية أولية عن المبنى الثاني. المشعة "الطويلة العمر".
  

   
 األقصى عن الحرجية الممكن بلوغه في أي وقت بتعديل قضبان التحكم في المفاعل.فرط التفاعلية ھو االنحراف   )٦(
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راء تقي  -٧٥ دف إج وفرة، بھ ات المت ع المعلوم ة تفصيلياََ◌ جمي راء الوكال يدرس خب ي للتوضيحات وس يم تقن
زة  دات وأجھ ذلك من مع رتبط ب المقدمة من إيران بشأن االستخدام المرتقب للخاليا الساخنة في مرفق أراك وما ي

  مداولة.
  
  قدرة اإلنتاجية للماء الثقيل ومخزوناتهال
  
ل في المفا  -٧٦ اء الثقي ل  IR-40عل وفقاََ◌ للتصريحات اإليرانية، تبلغ االحتياجات السنوية المقدرة من الم أق

قدمت إيران مزيداََ◌ من المعلومات عن  ٢٠٠٣آب/ أغسطس  ١٩من طن واحد. وفي رسالة إلى الوكالة مؤرخة 
ذلك المفاعل (حوالى  ة ل زم في البداي ي تل ل الت درة التصميمية لمحطة  ٩٠-٨٠كمية الماء الثقي اََ◌)، وعن الق طن

ات  ٨أراك (إنتاج الماء الثقيل التي يجري تشييدھا في خنداب قرب  ل في السنة، مع إمكاني اء الثقي ان من الم أطن
درة التصميمية للمحطة). دء  للتوسع إلى ضعف الق ران ب زم إي الة، تعت ك الرس ة في تل اََ◌ للمعلومات المقدم ووفق

ل ٢٠٠٤إنتاج الماء الثقيل في عام  اء الثقي اج الم ة إلنت ران أيضاََ◌ إن تجارب مختبري . وفي تلك الرسالة قالت إي
  ريت في أصفھان في الثمانينات باستخدام أساليب التحليل بالكھرباء.أج
  
اج  ٢٠٠٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢٩وفي اجتماع عقد في   -٧٧ أكدت إيران أن العمل قد بدأ في تشييد خط إنت

م يحدث  أطنان. ٨ثاٍن بقدرة إنتاجية تبلغ  ه ل ة، وأن ع محطة تجريبي في وذكر أيضا أن مرفق خنداب ھو في الواق
سلفايد (التي ستستخدم في  -الماضي في أيران إجراء تجارب مختبرية أو غير مختبرية باستخدام طريقة غيردلر 

  مرفق أراك).
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  ٢المرفق 
 

  قائمة المواقع ذات الصلة بتنفيذ ضمانات الوكالة
  

  الموقع
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 

٢٠٠٣  
  الحالة

  عامل  مفاعل طھران البحثي   بحوث النوويةمركز طھران لل

  
دينوم  ائر الموليب اج نظ ق انت مرف
ق  عة (المرف نون المش ود والكس والي

MIX(  
  غير عامل هتم تشييده ولكن

  
ددة  *مختبرات جابر ابن حيان المتع

  األغراض
  عاملة

  عامل  مرفق مناولة النفايات*  
  مرفق تجريبي لإلثراء تم تفكيكه  شركة قاالي الكھربائية*  طھران
  يجري تشييدھا  محطة بوشھر للقوى النووية   بوشھر

  مركز أصفھان للتكنولوجيا النووية
وتروني  دري الني ل المص المفاع

  المصغر 
  عامل

  عامل مفاعل الماء الخفيف دون الحرجي   

  
درة  ل ذو الق اء الثقي ل الم مفاع

  الصفرية
  عامل

  عامل  مختبر صنع الوقود   
  مغلق  مختبر كيمياء اليورانيوم   

  مرفق تحويل اليورانيوم  
ه، ويجري اإلعداد لتشغيل يجري تشييد

  أولى وحدات العمليات 
ُ   المفاعل الغرافيتي دون الحرجي     خرج من الخدمةأ

  محطة تصنيع الوقود*  
يبدأ  في مرحلة التصميم التفصيلي، وس

  ٢٠٠٤التشييد في عام 
  عاملة  المحطة التجريبية إلثراء الوقود*  ناتانز

  يجري تشييدھا  اثراء الوقودمحطة *  
  يجري تشييده، ولكنه يعمل جزئياَ◌َ   مستودع النفايات المشعة*  كاراج

  آبادلشقر
راء * ة إلث ة التجريبي المحط

  اليورانيوم بالليزر
  فككت

  أراك
وث * ي للبح ل االيران المفاع

  )IR-40ة (ــالنووي
  في مرحلة التصميم التفصيلي

  
اخن* ا الس ق الخالي اج مرف ة إلنت

  النظائر المشعة
  في مرحلة التصميم األولي

  محطة إنتاج الماء الثقيل*  
  يجري تشييدھا

  غير خاضعة التفاق الضمانات

  موقع تخزين النفايات*  أناراك
ابر  رات ج ى مختب ات إل تحول النفاي س

  بن حيان المتعددة األغراض
  
 ٢٠٠٣أماكن أُعلن عنھا في   *
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  ٣المرفق 
 

 خريطة إيران
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  المختصرات والتعابير
 

 ة بوشھر للقوى النووية محط  محطة بوشھر:

 محطة إثراء الوقود، المقامة في ناتانز  محطة ناتانز:

 المحطة التجريبية إلثراء الوقود، المقامة في ناتانز  محطة ناتانز التجريبية:

 محطة إنتاج الماء الثقيل، المقامة في أراك  محطة أراك:

  IR-40م في أراك، وھو من طراز المفاعل اإليراني للبحوث النووية، المقا    :IR-40المفاعل 

ران    :MIXالمرفق  ابع لمركز طھ ود والكسنون المشعة، الت دنوم والي مرفق نظائر الموليب

 للبحوث النووية 

U3O8   أكسيد اليورانيوم الثماني  

  مرفق خزن النفايات، المقام في كاراج     مرفق كاراج:




